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Region Syddanmark har efterfølgende redigeret i følgende afsnit: 2; 6.2, 6.3, 6.4 og 6.6 



27. april 2021     

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner, der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne, at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår 

i vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Borreby Møllegård i Odense Kommune, behandles 

forholdet til det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1:  

Nærmeste Natura 2000-område er område N114 ”Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å”, som 

udgøres af Habitatområde H98. Habitatområdet ligger øst for det miljøvurderede areal. Den korteste 

afstand til habitatområdet er 10 meter. Nærmeste Fuglebeskyttelsesområde er F75 Odense Fjord, som 

ligger 14,2 km nordøst for det miljøvurderede areal.  

 

Det er i rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller 

deres udpegningsgrundlag, og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 

6.3.1, 6.3.4 og 6.3.5). 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 98: 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


27. april 2021     

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 75: 

 

For habitatområde nr. 98 er de tilføjede naturtyper kransnålalgesøer, næringsrige søer og skovbevoksede 

tørvemoser, mens ege-blandingsskov er fjernet fra det foreslåede udpegningsgrundlag. For 

fuglebeskyttelsesområdet er rørdrum tilføjet udpegningsgrundlaget og havørn fjernet fra 

udpegningsgrundlaget.  

Natura 2000-området rummer arealer med grundvandsafhængige habitatnaturtyper (kildevæld) langs 

Odense Å. Nærmeste areal med kortlagt habitatnatur er et kildevæld ca. 120 m nord for afgrænsningen af 

det miljøvurderede areal. Øvrige nærliggende arealer med habitatnatur ligger øst for Holmehave Bæk, der 

således er beliggende mellem det miljøvurderede areal og de udpegede naturtyper.  

Den overordnede grundvandsstrømning af det overfladenære grundvand vurderes at være mod Holmehave 

Bæk og til dels Borreby Møllebæk hhv. sydøst og syd for det miljøvurderede areal. Det miljøvurderede areal 

ligger dermed ikke umiddelbart opstrøms habitatområdet. 

Afhængig af, hvordan indvindingen tilrettelægges, vil råstofgravning i det miljøvurderede areal kunne 

medføre mindre påvirkninger af grundvandsstanden i et begrænset område i og omkring graveområdet. 

Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af de registrerede habitatnaturtyper dels pga. af afstanden 

til det miljøvurderede areal, dels pga. grundvandsstrømningen i området, som går mod sydøst. De tilføjede 

naturtyper og arter på områdernes udpegningsgrundlag vurderes ikke at ændre Natura 2000-områdets 

sårbarhed overfor råstofgravning i det miljøvurderede areal.  

På baggrund af ovenstående vurderer Region Syddanmark, at det kan afvises, at råstofindvindingen vil 

kunne påvirke naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede 

udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-områdets integritet. De foreslåede opdaterede 

udpegningsgrundlag medfører dermed ingen ændring i forhold til miljørapportens afsnit 6.3.4 og 6.3.5. 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 2 4/44 

 

Indholdsfortegnelse 
 
 
 

1. Indledning 7 

2. Ikke-teknisk resume 9 

2.1 Høring af berørte myndigheder 9 

2.2 Råstofressourcen 9 

2.3 Miljøpåvirkninger 9 

3. Metode 12 

3.1 Miljøpåvirkning 12 

3.2 Afværgeforanstaltninger 14 

3.3 0-alternativ 14 

3.4 Kumulative effekter 14 

4. Råstofressourcen 14 

5. Høring af berørte myndigheder 18 

5.1 Odense Kommune 18 

5.2 Odense Bys Museer 18 

5.3 Miljøstyrelsen 18 

5.4 Region Syddanmark 18 

6. Miljøvurdering 19 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 19 

6.1.1 Arealforbrug 21 

6.1.2 Bebyggelse 21 

6.1.3 Trafik og transport 21 

6.1.4 Opsamling 22 

6.1.5 Mulige afværgeforanstaltninger 22 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 23 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 23 

6.2.2 Kulturhistorie 25 

6.2.3 Landskab 25 

6.2.4 Opsamling 31 

6.2.5 Mulige afværgeforanstaltninger 31 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 2 5/44 

 

6.3 Naturinteresser 31 

6.3.1 Natura 2000 og beskyttet natur 31 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 36 

6.3.3 Beskyttelseslinjer 37 

6.3.4 Opsamling 37 

6.3.5 Mulige afværgeforanstaltninger 37 

6.4 Vandmiljø 38 

6.4.1 Grundvand og vandforsyning 38 

6.4.2 Overfladevand 40 

6.4.3 Jordforurening 40 

6.4.4 Opsamling 42 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 42 

6.5 0-alternativ 43 

6.6 Kumulative effekter 43 

7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 43 

 

  



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 2 6/44 

 

Bilagsfortegnelse 
 
 
 
Bilag 1  
Miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold. 
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1. Indledning 
Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for juste-
ringer eller revision af den eksisterende Råstofplan. I den forbindelse skal forslag til fremtidige rå-
stofgraveområder miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som råstofgrave-
område i den kommende råstofplan for Region Syddanmark. Denne miljørapport omhandler et 
område med forekomst af sand, grus og sten, som er foreslået af ejeren af arealet i forbindelse 
med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020, se figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1 Det miljøvurderede areal angivet med sort stiplet streg, som følger matriklens afgrænsning. 

Der er indledningsvis foretaget en screening og afgrænsning af potentielle miljøpåvirkninger, som 
omfatter de faktorer, som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4: den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materi-
elle goder, kulturarv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer, samt de 
planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væ-
sentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse.  
 
Der er gennemført en høring af screening og afgrænsning ved berørte myndigheder, og på bag-
grund af indkomne høringssvar er der foretaget en endelig afgrænsning af de miljøforhold, der 
skal behandles i nærværende miljørapport. Miljørapporten er således udarbejdet for at afklare 
hvilken miljøpåvirkning, det vil resultere i, hvis området udlægges som graveområde. 
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Miljørapporten indgår som en del af den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020, 
der udføres af Region Syddanmark. Det skal hertil bemærkes, at klimatiske faktorer, materielle 
goder alene behandles i den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020.  
Miljøvurderingen af råstofplanen sker i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold, der beskrives i miljøvurderin-
gen, afvejes i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af råstofressourcernes 
udnyttelse samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn. 
 
I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold - også den rå-
stofressource, der forventes at være i området. 
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2. Ikke-teknisk resume 
Region Syddanmark ønsker med denne miljøvurdering at afklare, hvilken miljøpåvirkning det vil 
resultere i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde for sand, grus og sten. 
 
 

2.1 Høring af berørte myndigheder 
Der er indkommet tre bidrag under høringen af de berørte myndigheder. Det drejer sig om be-
mærkninger vedrørende natur, landskab, fund af fortidsminder og kommentarer til screeningen.  
 

2.2 Råstofressourcen 
I den nordøstlige del af det miljøvurderede areal samt umiddelbart nordøst herfor er der tidligere 
foretaget grusgravning til 2-7 meter under terræn. I den vestlige del af arealet er der ikke tidligere 
gravet råstoffer. Her  er der udført  boringer som dokumentation for råstofressourcens udbredelse 
og kvalitet.  
 
Det vurderes, at dele af området kan bidrage til råstofforsyningen i Region Syddanmark. 
 

2.3 Miljøpåvirkninger 
Det miljøvurderede areal (Figur 1.1) omfatter eksisterende landbrugs- og græsningsarealer. I for-
hold til gener fra råstofindvinding for beboere er der ingen boliger inden for det miljøvurderede 
område, men inden for en afstand af 200 meter fra det miljøvurderede areal findes 8 beboelses-
ejendomme beliggende henholdsvis nordvest, nordøst og syd for området. Inden for en afstand af 
500 meter ses 25 beboelsesejendomme fordelt rundt om hele området.  
 
Trafik som følge af råstofindvindingen vurderes lokalt at medføre en uændret og moderat belast-
ning med lastbiler på Assensvej. 
 
Det miljøvurderede areal ligger jf. Odense Kommunes landskabskarakterkortlægning i den sydlige 
del af karakterområde nr. 17, Odense Å Smeltevandsdal, og er i Odense Kommunes kommune-
plan udpeget som bevaringsværdigt landskab. De karaktergivende elementer er lysåbne naturare-
aler og spredt bevoksning langs Odense Å, samt hegn og bevoksede diger, der afgrænser mark-
flader. Elementernes tilstand varierer, men fremstår i overvejende middel tilstand. Karaktergi-
vende landskabselementer bør vedligeholdes, og tiltag i området bør understøtte landskabskara-
teren og de karaktergivende strukturer. 
 
I den østlige del af området har der tidligere været indvundet råstoffer, og det udgravede område 
er efterfølgende anvendt som losseplads. Den landskabelige påvirkning som følge af råstofindvin-
ding i den østlige del af det miljøvurderede areal vil være mindre til moderat afhængig af projek-
tets omfang, da landskabet i forvejen bærer præg af anvendelsen af det. For den vestlige del af 
arealet vurderes det dog, at de karaktergivende elementer i landskabet er intakte, og at råstofind-
vinding vil påvirke landskabet væsentligt. Området er endvidere beliggende i område med kom-
munale geologiske beskyttelsesinteresser. Det vurderes, at råstofindvinding vil være en væsentlig 
påvirkning af kommunens geologiske beskyttelsesinteresse i den vestlige del af området, og at 
det vil være vanskeligt at afværge denne påvirkning gennem vilkår for indvinding og efterbehand-
ling.  
 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 2 10/44 

 

Odense Bys Museer oplyser, at der findes flere fortidsminder samt fund af forskellige flintredska-
ber inden for området. Ingen af disse fortidsminder er dog fredede. Umiddelbart nord og nordøst 
for arealet findes to fredede fortidsminder, hvis beskyttelseszoner strækker sig ind i det miljøvur-
derede areal. For at afklare fortidsmindernes udstrækning og potentiale inden for det miljøvurde-
rede areal, vil det være nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbej-
der iværksættes.  
 
I den vestlige del af området samt langs den vestlige afgrænsning af området findes to parallelle 
beskyttede diger. Det vestlige dige er et ejerlavsdige. Råstofgravning vil forudsætte dispensation 
efter museumsloven, hvis råstofferne skal udnyttes tæt på eller under de beskyttede diger.  
 
Indenfor det miljøvurderede areal ligger beskyttet eng og mose, og arealet afgrænses mod syd og 
øst af beskyttede vandløb. Engarealet er desuden i kommuneplanen udpeget som lavbundsom-
råde og med særlige naturinteresser, mens resten af det miljøvurderede areal er udpeget som po-
tentiel natur. Bortgravning af de beskyttede naturtyper vurderes at være en væsentlig påvirkning. 
Ved en konkret ansøgning skal det vurderes, om der er risiko for påvirkning af de tilgrænsende 
vandløb og beskyttede naturtyper, samt om der er risiko for påvirkning af bilag IV-arter. Det vurde-
res, at vilkår for indvinding og efterbehandling kan imødekomme miljømæssige gener og risici ved 
råstofindvinding, herunder ved afstandskrav, som sikrer, at råstofindvinding under grundvands-
spejlet tilrettelægges på en måde, som minimerer risikoen for negativ påvirkning af omgivende be-
skyttet natur. 
 
Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af Natura 2000-områder, pga. afstanden (120 m) til 
nærmeste habitatnaturtype og grundvandsstrømningen i området.  
 
Det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og den vest-
lige del af arealet ligger også i nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Indsatsområdet 
er omfattet af Odense Kommunes plan for grundvandsbeskyttelse Odense Vest. Det miljøvurde-
rede areal ligger ikke i indvindingsopland til almen vandforsyning. 
 
Der vurderes kun i begrænset omfang at forekomme overjord i form af moræneler. Det betyder, at 
beskyttelsen af det dybereliggende grundvandsmagasin ikke ændres ved bortgravning af sand og 
grus. Da en stor del af råstofressourcen findes under grundvandsspejlet, forventes størstedelen af 
det areal, som måtte blive udgravet at blive efterbehandlet til natur med åbent vandspejl. Råstof-
gravningen vil derfor medføre, at tilførslen af pesticider og gødningsstoffer ophører her. Grund-
vandsstrømningen i det terrænnære magasin er ned mod Holmehave Bæk og til dels Borreby 
Møllebæk, som løber sammen sydøst for området og fører grundvandet mod nord.  
 
Der findes en V2 kortlagt losseplads på det miljøvurderede areal. Der er ved kortlægning af foru-
reningen påvist lokale jordforureninger med oliestoffer og nikkel samt i områder 
lettere jordforurening med olie- og tjærestoffer. Forureningerne vurderes at kunne udgøre en 
risiko ved gravearbejde og ved flytning af jorden. Det vurderes at i området med jord- og grund-
vandsforurening samt øst herfor ned mod Holmehave Bæk vil det ikke være muligt at imødegå 
miljøpåvirkningen med vilkår for indvinding og efterbehandling. 
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Det miljøvurderede areal er i umiddelbar nærhed (lige syd for) til et eksisterende råstofgraveom-
råde samt et andet forslag til graveområde, begge benævnt Brylle. Hvis både Brylle og Borreby 
Møllegård udlægges som nye råstofgraveområder kan der opstå kumulative effekter. Det vil i så 
fald være øget trafik i lokalområdet, især på Assensvej og en øget påvirkning fra råstofindvinding. 
Der er ikke identificeret øvrige projekter eller plan- og miljømæssige forhold, som kan have kumu-
lativ effekt med udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde.
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3. Metode 
Råstofplanen vil indeholde en udpegning af råstofgraveområder og retningslinjer for den fremti-
dige udnyttelse af områderne. Miljøvurderingen af hvert enkelt område anvendes dels som en vur-
dering af områdets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materi-
ale, der kan udvindes, dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger. Med afsæt i vurde-
ringerne af hvert enkelt område foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der skal indgå i 
den endelige råstofplan, hvilke miljøpåvirkninger dette kan medføre samt forslag til afværgeforan-
staltninger og overvågning. Dette sammenskrives i miljørapporten til den samlede råstofplan. 
 
I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirk-
ninger ved realisering af råstofplanen inden for det pågældende område. 
 

3.1 Miljøpåvirkning 
Grundlæggende foretages miljøvurderingen på det samme detaljeringsniveau, som forslaget til 
råstofplanen har. Det betyder, at der tages udgangspunkt i en fuldstændig udnyttelse af hele rå-
stofgraveområdet. 
 
Dette betyder, at hele området i forhold til vurderingen graves op. I den efterfølgende fase, hvor 
der skal gives konkrete gravetilladelser inden for graveområdet, vil der sandsynligvis ikke ske en 
fuldstændig udnyttelse af området. Dette kan dog ikke lægges til grund i denne miljørapport, da 
det afhænger af de mere detaljerede gravetilladelser. 
 
Ved hvert miljøemne foretages en skematisk opsamling af miljøpåvirkningen ud fra kriterierne i 
tabel 3.1. 
 

Kriterier Beskrivelse  

Sandsynlighed Ved ”sandsynlighed” 
forstås chancen for at 
en beskrevet miljøef-
fekt indtræffer. 

Sandsynligheden defineres som: 
Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med 
vished indtræde. 
Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Lille: Der er lille sandsynlighed for, at påvirknin-
gen vil indtræde. 
Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at 
den pågældende påvirkning vil forekomme. 

Geografisk udbre-
delse 

Ved ”påvirkningens 
geografiske udbre-
delse” forstås den geo-
grafiske udstrækning 
en miljøpåvirkning for-
ventes at have. 

International: Påvirkningen vil brede sig over 
Danmarks landegrænse. 
National: Påvirkningen omfatter en større del af 
Danmark (både hav og land). 
Regional: Påvirkningen er begrænset til planom-
rådet og et område i en afstand på op til ca. 20-
30 km. 
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Lokal: Påvirkningerne er begrænset til planom-
rådet og områder umiddelbart uden for planom-
rådet. 

Påvirkningsgrad Ved ”påvirkningsgrad” 
forstås, hvor kraftigt et 
miljøforhold påvirkes 
af planen. 

Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad 
blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning 
ske tab af struktur eller funktion. 
Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen 
grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 
Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre 
grad blive påvirket. Områdets funktion og struk-
tur vil blive bevaret. 
Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive 
påvirket. 

Varighed Ved ”påvirkningens va-
righed” forstås, hvor 
lang tid planens på-
virkning vil finde sted. 

Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i 
mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 
Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen 
vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 
Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende fore-
komme i anlægsfasen. 

Konsekvenser På baggrund af vurde-
ringen af planens på-
virkning (sandsyn-lig-
hed, geografisk udbre-
delse, påvirk-nings-
grad, påvirk-nings va-
righed), samt en kon-
kret vurdering af det 
enkelte miljø-forhold 
foretages en samlet 
vurdering af planens 
konsekven-ser. 

Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at 
det ved en negativ påvirkning bør overvejes at 
ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at 
mindske påvirkningen eller afveje konsekven-
serne i forbindelse med beslutningsprocessen 
om projektets realisering. 
Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som 
ved en negativ påvirkning kræver overvejelser 
om afværgeforanstaltninger som led i realiserin-
gen af projektet. 
Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der 
ikke vurderes behov for afværgeforan-staltnin-
ger. 
Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at 
de ikke er relevante at tage højde for ved projek-
tets realisering. 

Tabel 3.1. Metode for vurdering af miljøpåvirkning. 

 
Planens konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 
effekter er relevante for at beskrive planens miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderings-reg-
lerne. 
 
Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve, uanset om kon-
sekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i skemaet 
altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering (mindre eller 
ingen/ubetydelig effekt). 
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Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan 
derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. 
 
De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik, opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller 
lokaliteter. Et udfyldt skema med skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning kan f.eks. se ud 
som tabel 3.2. 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk ud-
bredelse af mil-
jøpåvirkning 

Påvirk-
nings-grad 
af omgivel-
serne 

Varighed Samlet vur-
dering 

Miljøforhold 1 Lille Regional Lille  Midlertidig Ingen / ubety-
delig 

Miljøforhold 2 
 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Miljøforhold 3 
 Stor  Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold 4 
 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Tabel 3.2. Eksempel på skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning. 

 
3.2 Afværgeforanstaltninger  

De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for planens indvirkning af 
miljøet, beskrives for det enkelte miljøemne.  
 

3.3 0-alternativ  
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der 
vil ske, hvis planen ikke realiseres.  
 

3.4 Kumulative effekter  
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller 
fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentlig miljøpåvirkning i sam-
menhæng/samspil med planens miljøpåvirkninger. 
 

4. Råstofressourcen 
I den nordøstlige del af det miljøvurderede areal samt umiddelbart nordøst herfor er der tidligere 
foretaget grusgravning til 2-7 meter under terræn1. Grusgravningen er påbegyndt i ca. 1965, hvor-
efter der i april 1972 er oplysninger om, at der drives en ulovlig losseplads på begge sider af vejen 
Klemmeløkken. Lossepladsen har været drevet i perioden fra ca. 1971 til 1977. Der er kortlagt en 
fylddybde på 3-4 meter og en skønnet fyldmængde på 150.000-200.000 m³, se også afsnit 6.4.3.  
 
Udover tidligere råstofgravning inden for den kortlagte losseplads vurderes der også tidligere at 
være gravet råstoffer syd for lossepladsen, se også afsnit 6.2.2.  
 
Med undtagelse af den nordligste og østligste del ligger hele det miljøvurderede areal inden for 
råstofinteresseområde Brændekilde-Fangel, se figur 4.1.  

                                                      
1 Region Syddanmark. Videregående forureningsundersøgelse. Lok.nr. 461-00022: Losseplads, 
Klemmeløkken, 5250 Odense SV. Niras, november 2019. 
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Figur 4.1. Det miljøvurderede areal og råstofinteresseområde Brændekilde-Fangel i Råstofplan 2016. 

Der er udført enkelte boringer inden for arealet med henblik på at dokumentere råstofressourcens 
udbredelse og kvalitet.  
 
Den vestlige del 
NCC Industry A/S har resultatet af en undersøgelse af den vestlige del af området.  
De miljøvurderede arealer er i figur 4.2 vist sammen med de eksisterende boringer, som er belig-
gende inden for arealet. NCC har efter aftale med ansøger fremsendt oplysninger om fem borin-
ger udført i 2019. Endvidere er medsendt 19 sigteanalyser. Boringerne er foretaget på den vest-
lige del af arealet og vurderes at give en indikation af ressourcen på det blåskraverede areal in-
den for det miljøvurderede areal – se figur 4.2 nedenfor. Disse boringer og analyser danner 
grundlag for vurdering af råstofressourcen i de miljøvurderede arealer. 
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Figur 4.2. Det miljøvurderede areal, eksisterende boringer, kortlagt areal (af NCC) samt areal med afsluttet 
råstofgravning  

 

Den nordlige del af det miljøvurderede areal falder terrænmæssigt fra kote ca. 30 DVR90 i nord-
vest til kote ca. 17 i øst ned mod Holmehave Bæk og Borreby Møllebæk. De terrænære aflejringer 
viser i henhold til jordartskortet (1:25.000) fra vest mod øst: moræneler, smeltevandssand, fersk-
vandssand og langs vandløbene: ferskvandsgytje.  
 
Boringerne er 10-16 m dybe og ligger inden for det areal der er markeret med blå skravering på 
figur 4.2. Der har tidligere været gravet grus i den østlige del af arealet.  
 

Der blev udtaget 19 prøver, som efterfølgende er blevet sigtet i laboratorium, og der er foretaget 
analyser med methylenblåt. De 5 boringer viser, at der er ca. 2-9 m overjord. Under overjorden 
findes en sandforekomst, som er gennemboret i 5 til 12 meter af laget. Ingen steder er forekom-
stens bund nået, og sandforekomsten forventes derfor at være tykkere. Det forventes, at 0-3 m af 
forekomsten kan indvindes over vandspejl, mens den resterende del skal indvindes under vand-
spejl. I forhold til sigteanalyserne, kan forekomsten sammenlignes med eksisterende grusgrav syd 
for området – Brylle Grusgrav. Der kan forventes at være ca. 5-10 % sten >4 mm og et gennem-
snitligt filler-indhold på <5 %. NCC angiver at materialerne vil kunne bruges som sandfyld, bund-
sikringsgrus og kørestabil, som ikke opfylder kravene til stabilgrus, men kan anvendes på midlerti-
dige kørearealer.  
 
For så vidt angår den del af arealet som NCC har undersøgt, er råstofforekomsten veldokumente-
ret med hensyn til minimumsdybde, overjord og grundvandsspejl. Kvaliteten er ligeledes godt do-
kumenteret. 
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Den østlige del  
På den østlige del af arealet er der to boringer i Geus’ boringsdatabase. 
DGUnr 145. 1635 er en vandforsyningsboring der er foretaget i 1981 og DGUnr. 145.82 udført i 
1938. De to boringer ligger hhv.  indenfor og øst for de arealer der tidligere er udgravet, og kan 
derfor ikke anvendes til at estimere ressourcen på den østlige del af arealet. 
 
Den præcise afgrænsning af de tidligere gravede områder kendes ikke, men i afsnittet om land-
skabet er det omtrentlige areal afgrænset på baggrund af terrænformerne, se figur 6.9. 
 

Tabel 4.1. Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for råstofind-
vinding. Tallet i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 
betyder, at der ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 be-
tyder, at forholdet er veldokumenteret. 

 
 

Forslag  Sikkerhed 
Borreby Møllegård   

Areal (ha) 
23 ha af de 45 ha vurderes at være velbelyst og 
vurderingen nedenfor belyser primært dette. De 
øvrige 22 ha er dårligere belyst. 

 

Sand, grus og sten i alt 
(1000 m3) 1270 (vestlig del) 5  

Grus og sten > 2 mm (1000 
m3) 402 (vestlig del)  

Forekomstens dybde (m 
u.t.) 

Mindst 16 meter (bund af ressourcen er ikke an-
boret i flere af boringerne)  5 

Overjord Varierer mellem 0-9 m, ca. 6 meter 4 
Gravning under grund-
vandsspejl 

Det vurderes, at 0-3 m af ressourcen ligger over 
grundvandsspejl. 5 

Anvendelse 
Anlægsmateriale (bundsikringsmateriale, evt. 
oparbejdet stabilt grus, fyldsand mv.) og beton-
produkter. 

5 

Forsyningspotentiale Fyn  
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5. Høring af berørte myndigheder 
I perioden 3. januar 2020 til 24. januar 2020 er der gennemført en høring af berørte myndigheder 
af miljøscreeningen og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Høringen er gennemført i over-
ensstemmelse med miljøvurderingsloven. 
 
Der er foretaget høring af Odense Kommune, Miljøstyrelsen, Odense Bys Museer som ansvarligt 
arkæologisk museum og Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed på råstofområdet. 
 
Region Syddanmark har i perioden 3. juli til 9. september 2020 genhørt Odense Kommune. 
 

5.1 Odense Kommune 
Odense Kommune bemærker, at en eventuel påvirkning af natur og vandløb kan ske over læn-
gere tid og dermed ”ubemærket”.  Det påpeges sammen hermed, at området er omkranset på to 
sider af særlig følsom natur, som umiddelbart uden for området bidrager til udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000 område Odense Å m.fl. 
Kommunen ønsker, at sammenhæng med allerede eksisterende stier indtænkes i forbindelse 
med efterbehandlingen. 
Kommunen påpeger, at der for så vidt angår støj og støv kan være tale om kumulative påvirknin-
ger samt at disse elementer ønskes vurderet for både selve arealet, de omkringliggende områder 
samt tilkørselsveje.  
 
Desuden har kommunen nogle generelle betragtninger vedr. afgrænsningen af miljørapporten. 
 

5.2 Odense Bys Museer 
Odense Bys Museer oplyser, at der er registreret mange fortidsminder inden for det miljøvurde-
rede areal, herunder bl.a. gravhøje fra bronzealderen og et muligt gravanlæg fra oldtiden. Der er 
endvidere gjort fund af forskellige flintredskaber inden for arealet.  
 
Museet vurderer, at der bør gennemføres en arkæologisk forundersøgelse forud for eventuel rå-
stofindvinding. 
 

5.3 Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen. 
 

5.4 Region Syddanmark 
Region Syddanmark bemærker, at der bør angives en afstand til det nærliggende Natura 2000 
område.  
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6. Miljøvurdering 
Der foretages i det efterfølgende dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold, dels en vur-
dering af de miljøforhold, som udlægget til råstofgraveområde potentielt kan medføre.  
 
Datagrundlaget for miljøvurderingen udgøres af informationer fra ansøger, miljøvurdering af muligt 
nyt graveområde ved Brylle umiddelbart syd for Borreby Møllebæk, kortlægningsrapport fra 2019 
for en tidligere losseplads på arealet samt en lang række forskellige temaer fra offentlige databa-
ser. Det vurderes, at det materiale, der har været tilgængeligt som grundlag for udarbejdelse af 
miljøvurderingen, har været tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 
 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 
Der findes spredt bebyggelse omkring området, men ingen bebyggelse eller beboelse inden for 
selve det miljøvurderede areal. 
 
Inden for en afstand af 200 meter fra det miljøvurderede areal ses 3 fritliggende enfamiliehuse, 3 
stuehuse til landbrugsejendomme og 2 række-, kæde- eller dobbelthuse. Beboelserne ligger nord-
vest, nordøst og syd for det miljøvurderede areal. Inden for en afstand af 500 meter ses 12 fritlig-
gende enfamilieshuse, 9 stuehuse til landbrugsejendomme, 2 række-, kæde- eller dobbelthuse og 
2 boligbygninger til daginstitution. Fordelingen af boliger er nogenlunde jævn omkring området. 
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Figur 6.1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærheden af det miljøvurderede areal. 

På figur 6.1 fremgår det miljøvurderede areal med to afstandszoner på henholdsvis 200 og 500 
meter. Inden for disse afstande er der en række forskellige boliger, se tabel 6.1. 
 

 Antal - 200 meter Antal - 500 meter 

Fritliggende enfamiliehus 3 12 

Stuehus til landbrugsejendom 3 9 

Række-, kæde- eller dobbelt-
hus 

2 2 

Boligbygning til døgninstitution 0 2 

Samlet antal boliger 8 25 
Tabel 6.1. Antal boliger omkring det miljøvurderede areal. 
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6.1.1 Arealforbrug 
Det miljøvurderede areal er på ca. 45 ha og på nær den østlige og nordlige del ligger det inden for 
et eksisterende interesseområde for sand, grus og sten. Interesseområdet er udlagt som råstofin-
teresseområde i Råstofplan 2012 under betegnelsen Brændekilde-Fangel. Det samlede miljøvur-
derede areal omfatter eksisterende landbrugs- og naturarealer.  
 

6.1.2 Bebyggelse 
Bebyggelse og beboere tæt på en råstofgrav kan potentielt blive påvirket af støj, idet alle maski-
ner og køretøjer i en råstofgrav udsender støj fra motorer. Derudover kan gravning og flytning af 
råstoffer medføre rystelser og impulsstøj.  
 
Der findes en række muligheder for at afbøde støj- og støvpåvirkninger fra råstofindvinding. Ek-
sempler på sådanne er anlæg af støjvolde omkring råstofgraven og omkring eventuelle knus-
ningsanlæg i graven og etablering af læhegn. Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse 
stille vilkår for støj, støv og vibrationer med henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal 
overholdes inden for råstofgraven og således, at der tages højde for gener for omgivelserne. De 
konkrete vilkår vil afhænge af, hvordan det konkrete graveprojekt udformes, og herunder hvor ad-
gang til graven ønskes etableret. 
 

6.1.3 Trafik og transport 
I forbindelse med selve råstofindvindingen vil maskiner og køretøjer i en råstofgrav samt ved 
transporten til og fra området udsende støj fra motorer, og maskiner og køretøjer kan forurene luf-
ten med især NOx og partikler, som kan påvirke menneskers sundhed. Indvindingen vil foregå i 
åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil 
luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt.  
 
Derudover kan flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Transporten til og fra området 
med tung trafik kan endvidere resultere i en mindsket trafiksikkerhed.  
 
Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene. Det miljø-
vurderede areal ligger umiddelbart nord for et andet miljøvurderet areal, som er et ønske om en 
udvidelse af det eksisterende, aktive graveområde ”Brylle”.  
 
Det kan ikke udelukkes, at forskellige indvindere kan komme til at indvinde samtidigt i hhv. Bor-
reby Møllegård og Brylle, og i det tilfælde må det forventes, at trafik med tunge køretøjer kan stige 
på Assensvej, Det vurderes endvidere, at der vil blive anvendt forskellige adgangsveje til de to 
områder. Assensvej er hovedvejen mellem Assens og Odense, hvor der i forvejen er mange last-
biler. Den samlede tunge trafik forventes derfor ikke at stige i lokalområdet ved råstofgravning in-
den for de miljøvurderede områder.  
Figur 6.2. viser de to miljøvurderede arealer og det aktive graveområdes beliggenhed i forhold til 
hinanden. 
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, 
at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete placering af graveområ-
det i forhold til støjfølsomme områder som beboelse.  
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Odense Kommune vil i forbindelse med en eventuel indvindingstilladelse som vejmyndighed 
skulle give en tilladelse efter lov om offentlige veje, og vil i den forbindelse kunne stille vilkår for 
afvikling af trafikken.  
 

 
Figur 6.2. Kort over veje og bygninger i nærheden af det miljøvurderede areal Borreby Møllegård samt de to 
miljøvurderede delarealer ved Brylle. Aktuel indvinding foregår mellem de to delområder ved Brylle. 

 
6.1.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk ud-
bredelse af mil-
jøpåvirkning 

Påvirk-
nings-grad 
af omgivel-
serne 

Varighed Samlet vur-
dering 

Arealforbrug Mindre Lokal Mindre Midlertidig Mindre 
Bebyggelse Mindre Lokal Mindre Midlertidig Moderat 
Trafik og 
transport Stor  Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Tabel 6.2. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af bebyggelse og infrastruktur. 

 
6.1.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til bebyggelse og infrastruk-
tur. 
  
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, gravefelter, støj-
dæmpende foranstaltninger mv. i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indar-
bejdes desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgiv-
ning end råstofloven. 
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6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Relevante udpegninger i forhold til disse emner er vist på figur 6.3 og 6.4. 
 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 
Hovedparten af området ligger inden for Odense Kommunes udpegning af større sammenhæn-
gende landskabsområde, og hele området ligger inden for udpegning som bevaringsværdigt land-
skab, se figur 6.3. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 6.2.3 om landskab nedenfor. 
 

 
Figur 6.3. Kort over større sammenhængende landskaber og bevaringsværdigt landskab.  

Odense Bys Museer understreger i sin høringsskrivelse til afgrænsning af miljørapportens ind-
hold, at der er tale om et område med rigtigt mange fortidsminder, og at der ligger flere fredede 
fortidsminder særdeles tæt på arealet. Museets beskrivelse af fortidsminderne gengives derfor i 
det følgende:  
 
”Det kan oplyses, at der er registreret mange fortidsminder inden for arealet. Nordligt på arealet 
ligger en større klynge gravhøje, hvoraf størstedelen kan dateres til bronzealderen og en enkelt 
som ligger lige uden for arealet er fredet. Herudover findes to registrerede gravhøje på arealet 
(blå stjerner på kortet). 
 
Ved den sorte stjerne gjort fund af yderligere et muligt gravanlæg fra oldtiden. Herudover er der 
på markerne gjort fund af mange flintredskaber blandt andet mejsler, økser og enkelte dolke (lilla 
stjerner). Ved den østlige grænse af arealet er der ved den hvide stjerne gjort fund af et muligt 
broforløb af bearbejdede egeplanker og endelig løber arealet helt op til det fredede voldsted 
Voldsgård. Voldstedet er særdeles velbevaret og anlagt i middelalderen. Voldstedet er særdeles 
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velstrategisk placeret ved en overgang til Odense Å. Endelig kan der være vandtekniske anlæg 
der knytter sig til det gamle mølleanlæg ved Borreby Gård. 
 

 
Kort over det muligt kommende råstofareal med de mange registreringer af fortidsminder. Farvekoden forkla-
res i tekst. 

Figur 6.4 viser fortidsmindernes fredningsstatus. Umiddelbart nord og nordøst for arealet findes to 
fredede fortidsminder, hvis beskyttelseszoner strækker sig ind i det miljøvurderede areal, mens 
ingen fundne fortidsminder inden for det miljøvurderede areal er fredede.  
 
Odense Bys Museer vurderer, at det for at afklare fortidsmindernes udstrækning og potentiale in-
den for det miljøvurderede areal, vil være nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse, 
før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering 
af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives, eller om det vil være nødvendigt yderligere at fo-
retage en egentlig arkæologisk udgravning. Museet opfordrer bygherre til at kontakte museet på 
et tidligt tidspunkt i projekteringen. Det vurderes samlet set, at råstofindvinding vil udgøre en mo-
derat miljøpåvirkning i forhold til fortidsminder. 
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Figur 6.4. Kort over fredede fortidsminder med 100 meter beskyttelseszone samt ikke fredede fortidsminder. 
Endvidere ses beskyttede diger.  

 
6.2.2 Kulturhistorie 

I den vestlige del af området samt langs den vestlige afgrænsning af området findes to parallelle 
beskyttede diger, se figur 6.4. Det vestlige dige er et ejerlavsdige. Ved sten- og jorddiger samt lig-
nende forstås menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten, jord, græstørv, tang eller lig-
nende materialer. Disse fungerer eller har fungeret som hegn med det formål at markere admini-
strative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i landskabet. Sten- og jorddiger har en gene-
rel beskyttelse i museumsloven, hvor bestemmelsen i § 29a betyder, at de ikke må ændres. Der 
må normalt ikke etableres aktiviteter, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen 
eller kvaliteten af digerne. Der er dog mulighed for, at Odense Kommune kan dispensere fra for-
buddet i særlige tilfælde. I forbindelse med evt. råstofindvinding skal der derfor tages hensyn til de 
beskyttede sten- og jorddiger. Registreringen af digerne er vejledende.  
 
Kulturhistorisk er området specielt. Det indgår ikke i et landsbyejerlav, men i det særlige ejerlav 
Borreby Møllegård. Bebyggelsesstrukturen er usædvanlig med to store gårde omkring et voldsted. 
 
Den samlede miljøpåvirkning ved evt. råstofgravning vurderes at være moderat. 
 

6.2.3 Landskab 
Geologi 
Det miljøvurderede areal er på nær det nordvestligste hjørne udpeget i kommuneplanen for 
Odense Kommune som område med geologisk beskyttelsesinteresse. Udpegningen er der fortsat 
i kommunens forslag til ny kommuneplan 2020-2032. I sådanne områder vil Odense Kommune 
beskytte de værdifulde nationale og lokale geologiske landskabstræk, så de fremstår tydelige og 
kan fortælle historien om landskabets dannelse samt sikre, at de værdifulde nationale og lokale 
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geologiske landskabstræk ikke tilsløres af byggeri, tilgroning, beplantning, tekniske anlæg eller 
går tabt ved fjernelse af karaktergivende elementer. 
 
De geologiske beskyttelsesinteresser omfatter områder med særlige landskabsformer eller jord-
lag, der fortæller landskabets dannelseshistorie.  
 
For de geologiske beskyttelsesinteresser gælder følgende retningslinje i kommuneplanen: 
De geologiske interesseområder må ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænændringer 
eller skovbeplantning, og der kan alene ske bebyggelse eller etableres tekniske anlæg i ganske 
ubetydeligt omfang, og kun når beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes. 
 
Området er ikke udpeget som et nationalt geologisk interesseområde. Det ændrer dog ikke ved, 
at de kommunale geologiske interesser i området vil blive påvirket væsentligt ved indvinding af 
råstoffer, og det vurderes, at være meget vanskeligt at afværge denne påvirkning gennem vilkår 
for indvinding og efterbehandling, idet det flade bakkestrøg må forventes bortgravet inden for det 
miljøvurderede areal. 
 
Landskab 
Det miljøvurderede areal ligger umiddelbart sydvest for fredningen omkring Odense Ådal, se figur 
6.3. Fredningen indeholder bestemmelser om bevaring af arealerne i deres nuværende tilstand, 
forbud mod bebyggelse og andre faste konstruktioner og anlæg, terrænændringer samt sikring af 
offentlighedens adgang og tilladelse til sædvanlig hegning og naturpleje og naturgenopretning. Da 
det miljøvurderede areal ligger uden for det fredede område, vurderes interesserne i fredningen 
ikke af blive påvirket af råstofindvinding.  
 
Borreby Møllebæk ligger delvist inden for et større sammenhængende landskab, der i Odense 
Kommuneplan 20162 betegnes som ’Grøn-blå struktur – kilerne’. Retningslinjerne for de større 
sammenhængende landskaber i Odense Kommune er: 
 
9.2.1.a: 
Inden for den Grøn-blå struktur skal beskyttelse og udvikling af natur, landskaber og friluftsliv prio-
riteres højt. Der må ikke ske bebyggelse eller etableres anlæg, der kan udgøre en væsentlig barri-
ere for oplevelsen af de sammenhængende landskaber og grønne bystrøg, for spredningsmulig-
hederne for dyr- og planter eller for områdernes rekreative tilgængelighed. 
 
9.2.1.b 
Hvor infrastrukturanlæg skal passere den Grøn-blå struktur skal barrierevirkningerne for naturen 
og den rekreative brug mindskes mest muligt - for eksempel i form af etablering af passager for 
mennesker, dyr og planter. 
 
Endvidere ligger det miljøvurderede areal, jf. Odense Kommunes landskabskarakterkortlægning 
fra 2013 i den sydlige del af karakterområde nr. 17, Odense Å Smeltevandsdal, og er i Odense 
Kommunes kommuneplan udpeget som bevaringsværdigt landskab.   
 

                                                      
2 I Odense Kommunes forslag til kommuneplan 2020-2032 ændres beskrivelsen af landskaber og 
deres retningslinjer. Kommuneplanen forventes vedtaget i første kvartal 2021.  
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Kommunens retningslinje for bevaringsværdige landskaber lyder: 
9.4.3.c: 
I områder med generelle landskabelige beskyttelsesinteresser skal landskabets karakter vedlige-
holdes ved at indpasse ændret arealanvendelse, tekniske anlæg og nyt byggeri under hensynta-
gen til landskabets karakter, identitetsgivende træk og landskabsoplevelse, herunder skala, visu-
elle sammenhænge samt eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer. 
 
Den sydlige del af karakterområde nr. 17 beskrives i landskabskortlægningen som følgende: De 
karaktergivende elementer, som er lysåbne naturarealer og spredt bevoksning langs Odense Å, 
samt hegn og bevoksede diger, der afgrænser markflader, præger den sydlige del af karakterom-
råde nr. 17. Dog er denne del af dalen mere opdyrket end den øvrige del, og bebyggelsesmønste-
ret præget af væksthuse, afviger fra bebyggelsesmønsteret i resten af ådalen. Bevoksningsstruk-
turen i denne del af dalen giver den en stærkt transparent til åben karakter. Landskabskarakte-
rens oprindelse afspejles i arealanvendelsen, dog er flere hegn og diger med tiden fjernet og den 
oprindelige bebyggelsesstruktur delvist ændret. Samspillet mellem naturgrundlaget og kulturgeo-
grafiske strukturer afspejles tydeligt i karakteren. I Odense Kommunes landskabskortlægning vur-
deres landskabet samlet at være karakteristisk. De karaktergivende elementers tilstand varierer, 
men fremstår i overvejende middel tilstand. Karakterområdet har fået det strategiske mål ’vedlige-
hold’. Det betyder, at karaktergivende landskabselementer bør vedligeholdes, og at tiltag i områ-
det bør understøtte landskabskarateren og de karaktergivende strukturer. 
 

 
Figur 6.5. Det miljøvurderede areal set fra Borreby Mølle mod SV. Landskabet skråner ujævnt ned mod åda-
len med Holmehave Bæk, som ses til venstre i billedet.  

Det miljøvurderede areal består af mellemstore marker med mere eller mindre tætte levende hegn 
i markskellene, som forløber overvejende parallelt med Holmehave Bæk, der afgrænser arealet 
mod øst. Mod sydvest afgrænses arealet af Borreby Møllebæk med tilhørende skovbevoksning. 
Arealet er visuelt afskåret fra Klemmeløkken og Assensvej pga. levende hegn. Den vestlige del af 
arealet anvendes i dag til jordbrug med enårige afgrøder, mens arealet mod øst anvendes til af-
græsning. Hele den østlige del af terrænet skråner ujævnt ned mod ådalen, hvilket ses tydeligt på 
figur 6.5. Sammenligning af luftfoto fra hhv. 1954 og 1995 og terrænkort fra 2018 (figur 6.6-6.8) 
viser, at der i hvert fald frem til midten af 1950’erne har været dyrket jord på hele det miljøvurde-
rede areal, men siden er der blevet gravet i den østlige del af arealet. Derved er der opstået min-
dre søer, og terrænet ned mod ådalen skråner ujævnt, nærmest i trin, ned mod åen. Det skønnes, 
at der nogle steder er blevet gravet op til 5 meter af de øverste jordlag. Den stiplede linje gennem 
området på figur 6.6-6.7 og optrukne linje gennem området på figur 6.8 viser grænsen for den tid-
ligere gravede del af arealet.  
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Figur 6.6. Luftfoto fra 1954: Her ses, at den primære anvendelse af arealet har været jordbrug. Endvidere 
ses at Holmehave Bæk har været rettet ud.   
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Figur 6.7. Luftfoto fra 1995: Her ses, at der graves i den østlige del af det miljøvurderede areal, at der er 
etableret en sø mod sydøst, og at Møllehave Bæk er blevet genslynget. 

  
Figur 6.8. Terrænkort fra 2018 fra Scalgo. Her ses, hvordan den vestlige dalside til Holmehave Bæk er blevet 
delvist afgravet. 

Af figur 6.6-6.8 fremgår det, at Holmehave Bæk har været udrettet, og at den nu er genslynget. 
Matrikelgrænsen mod øst følger det udrettede åforløb, mens kommunegrænsen følger genslyng-
ningen. Ved afgravningen af jorden ned mod ådalen og ved udretning af Holmehave Bæk, er det 
oprindelige istidslandskab blevet sløret, og det er ikke længere tydeligt, hvor ådalens oprindelige 
sider ligger. Høje- og lave målebordsblade viser, at der også før 1950’erne har været graveaktivi-
tet på arealet.   
 
Navnlig de sydvestvendte og østvendte skrænter i det miljøvurderede areal, vurderes at have en 
oplevelsesmæssig værdi. Det miljøvurderede areal er dog overordnet set visuelt afskåret fra of-
fentlige veje grundet træbevoksninger, levende hegn og terræn omkring og i nærheden af områ-
det. Der er dog enkelte korte strækninger, hvorfra det vurderes, at der er indsigt til skrænterne fra 
offentlige veje. Disse er markeret med røde pile på figur 6.9. 
 
Kulturhistorisk er området specielt, idet det ikke indgår i et landsbyejerlav, men i det særlige ejer-
lav Borreby Møllegård, hvor bebyggelsesstrukturen er usædvanlig med to store gårde omkring et 
voldsted. I relation hertil er områdets landskabskarakter og arealanvendelse væsentlig for oplevel-
sen af området, og en væsentlig ændring af landskabskarakteren vil således også påvirke de 
særlige kulturhistoriske forhold i området. 
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Figur 6.9: Luftfoto fra forår 2019 og terrænskyggekort. Røde pile viser, hvorfra det vurderes, at 
den syd-vestvendte skrænt i det miljøvurderede areal kan ses, med de forhold, der er i dag. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at den landskabelige påvirkning som følge af råstof-
indvinding i den østlige del af det miljøvurderede areal (øst for den stiplede linje) vil være mindre 
til moderat afhængig af projektets omfang, da landskabet og herunder ådalsafgrænsningen i for-
vejen bærer præg af anvendelsen af det. For den vestlige og sydlige del af arealet vurderes det, 
at de karaktergivende elementer i landskabet er intakte, og at råstofindvinding vil påvirke landska-
bet væsentligt.    
 
Råstofgravning inden for de miljøvurderede arealer vurderes at være i strid med kommunepla-
nens retningslinjer vedrørende landskab. Det vurderes, at den landskabelige påvirkning af områ-
det vil være stor, navnlig i den østligste del af arealet med ådalsmiljøet. En mindre del af det syd-
lige areal er også omfattet af ådalsmiljøet. Det vurderes at påvirkningen vil være forholdsvis lokal i 
et område der grundet den eksisterende råstofgrav sydfor allerede er præget af råstofaktiviteter. 
Råstofgravning vil resultere i at området øst for Assensvej bliver et landskab med først teknisk 
præg og derefter forventeligt et sølandskab. Området afgrænses naturligt mod øst af ådalsland-
skabet.   
 
Det er som udgangspunkt lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der 
på det konkrete sted er særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – 
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fx grundvand eller landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. Den endelige påvirk-
ning af landskabet vil afhænge af den konkrete efterbehandling. 
 

6.2.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk ud-
bredelse af mil-
jøpåvirkning 

Påvirk-
nings-grad 
af omgivel-
serne 

Varighed Samlet vur-
dering 

Arkæologi og 
fortidsminder Stor Lokal Stor Vedvarende Moderat 

Kulturhistorie Stor Lokal Mindre Vedvarende Moderat 
Landskab Stor  Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

Tabel 6.3. Samlet miljøpåvirkning af landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi. 

 
6.2.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

For den vestlige og sydlige del af arealet vurderes det, at de karaktergivende elementer i landska-
bet er intakte, og at råstofindvinding vil påvirke landskabet væsentligt. 
Det vurderes at det, uanset vilkår for indvinding og efterbehandling, er vanskeligt ikke at påvirke 
de landskabelige og geologiske interesser væsentligt. Beskyttelseszonerne omkring de fredede 
fortidsminder skal respekteres, og de fredede diger bør ikke bortgraves. Derudover vurderes der 
ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til kulturhistorie, fortidsminder og arkæo-
logi. 
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og gravefelter mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.3 Naturinteresser 
 

6.3.1 Natura 2000 og beskyttet natur  
Relevante naturinteresser og kommunale naturudpegninger er vist samlet på figur 6.10. 
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Figur 6.10 Kort over naturinteresser, kommunal naturudpegning og beskyttelseslinjer i nærhed af det miljø-
vurderede areal. 

Beskyttet natur og arter 
Den vestlige del af det miljøvurderede areal udgøres af dyrket mark, mens arealets syd og østlige 
del henligger som græs og natur. Der ligger et par søer på dette areal. Det miljøvurderede areal 
afgrænses mod syd og øst af vandløbene Borreby Møllebæk og Holmehave Bæk. Begge vandløb 
er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur (§3-beskyttelse). Den 
økologiske tilstand for de to vandløb er høj for forekomst af fisk og god for smådyr.  
 
Langs med Holmehave Bæk er der registreret beskyttet eng og mose inden for det miljøvurderede 
areal. De beskyttede arealer er C og D målsat som områder af lokal eller regional betydning. 
Umiddelbart udenfor det miljøvurderede areal er der syd for Borreby Møllebæk registreret beskyt-
tet mose og 20-50 meter øst for Holmehave Bæk findes et par mindre, beskyttede søer. Tilstands-
ændringer af vandløb og arealer, der er §3-beskyttede, kræver dispensation efter naturbeskyttel-
sesloven. 
 
HNV-værdien3 for det miljøvurderede areal er lav for markerne i området (0-2), og lav-middel for 
eng- og mosearealerne i det miljøvurderede areal (3-5). 
 
Bortgravning af de beskyttede naturtyper, som findes indenfor det miljøvurderede areal vurderes 
at være en væsentlig påvirkning. Derudover kan udledning af vand til de beskyttede vandløb på-
virke vandløbets fysiske forhold og dermed levevilkårene for fisk og smådyr. 
 
Der forventes at være en hydraulisk sammenhæng mellem det sandmagasin, som udgør råstof-
ressourcen og de omgivende vandløb samt eng- og moseområder (jf. afsnit 6.4). Det vurderes 
                                                      
3 HNV – High Nature Value, vægter naturværdien af et areal ud fra 14 parametre, der spænder fra 
landskabsforhold og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi 
på op til 13. 
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derfor, at der også er risiko for påvirkning af omgivende beskyttede naturarealer, særligt i råstof-
gravens opstartsfase, hvis råstofindvindingen under grundvandsspejlet ikke tilrettelægges på en 
måde, som minimerer risikoen for vandspejlsændringer.  
 
Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 5264, hvor det 
konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere 
tids gravning, men at der kan være midlertidige vandspejlsændringer i den tidlige fase af gravnin-
gen.  
 
Der vurderes samlet at være risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturarealer og 
vandløb. 
 
Inden der gives en råstoftilladelse, skal det derfor, på baggrund af en konkret grave- og efterbe-
handlingsplan, vurderes nærmere, om og i givet fald hvordan udgravningen af det miljøvurderede 
areal vil påvirke områdets hydrologi og de nærliggende moser og vandhuller, samt om der er ri-
siko for påvirkning hvis en konkret graveplan omfatter udledning af vand til de to beskyttede vand-
løb. 
 
En række plante- og dyrearter er i medfør af habitatdirektivets bilag IV særligt beskyttede (bilag 
IV-arter). Beskyttelsen gælder såvel indenfor som udenfor Natura 2000-områderne, dvs. at der 
ikke må gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. For bilag IV-planter gælder, 
at bestande ikke må reduceres eller deres levesteder forringes uanset hvilket livsstadie de befin-
der sig i. Derudover skal der tages hensyn til forekomsten af fredede eller sjældne og truede plan-
ter og dyr opført på den danske rødliste. 
 
Der er foretaget databasesøgning efter forekomst af bilag IV-arter, fredede arter og rødlistede ar-
ter indenfor det miljøvurderede område. Der er søgt i databaserne Naturdata (Danmarks Miljøpor-
tal) og Naturbasen (Danmarks Fugle og Natur). I moseområdet syd for Borreby Møllebæk er der 
registreret forekomst af maj-gøgeurt, som er fredet. Derudover er der ikke registreret forekomster 
af bilag IV-arter eller andre fredede, rødlistede eller sjældne plante- eller dyrearter inden for det 
miljøvurderede areal. 
 
Det miljøvurderede areal ligger indenfor det naturlige udbredelsesområde for en række bilag IV-
arter5. Det omfatter: flere arter af flagermus, markfirben samt stor vandsalamander og spidssnudet 
frø. Der kan være bilag-IV-padder i områdets vandhuller og engareal og de beskyttede sten- og 
jorddiger kan være levested for markfirben. Området vurderes ikke at rumme egnede levesteder 
for flagermus.  
 
På det foreliggende grundlag vurderes det, at der er risiko for en mindre miljøpåvirkning af bilag 
IV-arter. Det er ikke muligt at vurdere de helt konkrete påvirkningsfaktorer, da der ikke foreligger 
en konkret grave- og efterbehandlingsplan, og da de konkrete forhold vedrørende forekomsten af 
                                                      
4 Miljøstyrelsen 2000. Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 
526. 
5 Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 
administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rap-
port fra DMU nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf 
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plante- og dyrearter, herunder bilag IV-arter, kan ændre sig, inden en ansøgning om gravetilla-
delse foreligger. Forekomst af bilag IV-arter og risiko for negative påvirkninger af deres levesteder 
skal derfor altid vurderes nærmere og evt. undersøges forud for, at en råstoftilladelse gives. 
 
Råstofgravning kan ved efterbehandling til natur medføre nye levesteder for bl.a. bilag IV-arter og 
bedre økologiske forbindelser. Ved efterbehandling til landbrug vil der ikke komme nye levesteder, 
mens leversteder i diger og hegn kan være fjernet. 
 
Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-område er område N114 ”Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lind-
ved Å”, som udgøres af Habitatområde H98. Habitatområdet ligger øst for det miljøvurderede 
areal. Den korteste afstand til habitatområdet er 10 meter.  
 
Nærmeste Fuglebeskyttelsesområde er F75 Odense Fjord, som ligger 14,2 km nordøst for det 
miljøvurderede areal. Nærmeste Ramsarområde er Lillebælt, Ramsarområde R15, som ligger 
22,8 km vest for Borreby Møllebæk.  
 
Tilladelser til aktiviteter i eller uden for Natura 2000-områder må ikke skade de arter eller naturty-
per, som området er udpeget for. Derfor skal der foretages en vurdering af, om vedtagelse af For-
slag til Råstofplan 2020, med udlægning af det miljøvurderede areal, i sig selv eller i forbindelse 
med andre planer og projekter, kan have en væsentlig negativ påvirkning på de arter og naturty-
per, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. 
Natura 2000-område N114 har et areal på ca. 303 ha. Dette Natura 2000-område er specielt ud-
peget for at sikre Fyns største vandløb. Området er generelt snævert afgrænset til vandløbene, 
men langs med Odense Å er der visse steder udpeget vandløbsnære arealer. Udpegningsgrund-
laget er vist på figur 6.11, som er fra Natura 2000-plan 2016-2021. 
 

 
Figur 6.11 Gældende udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 98. Udpegningsgrundlaget er under revi-
sion. Følgende naturtyper er foreslået tilføjet: Kransnålalgesøer, næringsrige søer og skovbevoksede tørve-
moser. Følgende er foreslået fjernet: ege-blandskov. 

 
Natura 2000-området rummer arealer med grundvandsafhængige habitatnaturtyper (kildevæld) 
langs Odense Å. Nærmeste areal med kortlagt habitatnatur er et kildevæld ca. 120 m nord for af-
grænsningen af det miljøvurderede areal. Øvrige nærliggende arealer med habitatnatur ligger øst 
for Holmehave Bæk, der således er beliggende mellem det miljøvurderede areal og de udpegede 
naturtyper.  
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Habitatområdets terrestriske naturtyper er kortlagt i 2004, 2010 og 2017, uden at der er foretaget 
væsentlige justeringer af naturtypernes udbredelse. Det antages derfor, at den registrerede ud-
bredelse af habitatnaturtyper er retvisende6. I den sydlige del af habitatområdet er der registreret 
et areal med beskyttet eng jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Engen har moderat naturværdi. Det 
kan ikke på det foreliggende grundlag udelukkes, at § 3-engen på sigt kan udvilkles til habitatna-
turtypen rigkær. 
 
Den overordnede grundvandsstrømning af det overfladenære grundvand vurderes at være mod 
Holmehave Bæk og til dels Borreby Møllebæk hhv. sydøst og syd for det miljøvurderede areal jf. 
afsnit 6.4. Det miljøvurderede areal ligger dermed ikke umiddelbart opstrøms habitatområdet. 
 
Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 5267, hvor det 
konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere 
tids gravning, men at der kan være midlertidige vandspejlsændringer i den tidlige fase af gravnin-
gen.  
 
Afhængig af, hvordan indvindingen tilrettelægges, vil råstofgravning i det miljøvurderede areal 
kunne medføre mindre påvirkninger af grundvandsstanden i et begrænset område i og omkring 
graveområdet. Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af de registrerede habitatnaturtyper 
dels pga. af afstanden til det miljøvurderede areal, dels pga. grundvandsstrømningen i området, 
som går mod sydøst.  
 
Råstofindvinding i det miljøvurderede areal vurderes ikke at medføre væsentlige tilstandsændrin-
ger i § 3-engen eller påvirke § 3-engens mulighed for udvikling til rigkær, da en eventuel påvirk-
ning af det terrænnære grundvand vil være begrænset og midlertidig, og da habitatområdet ikke 
ligger nedstrøms det miljøvurdererede areal. 
 
Det vurderes desuden, at emissioner af kvælstofoxider fra graveaktiviteterne vil være begræn-
sede og lokale, og derfor ikke vil medføre målbare forøgelser af luftens indhold af kvælstofoxider i 
Natura 2000-området.  
 
Odder forekommer i Odense Å og Borreby Møllebæk. Odder kan potentielt påvirkes gennem for-
styrrelse ved menneskelig aktivitet. Vegetation langs bredden af et vandløb, er med til at sikre en 
grad af uforstyrrethed for odder, hvor eksempelvis træer, buske og rørskov giver odderen mulig-
hed for uforstyrret at gå i vandet og passere strækninger med forstyrrelser.  
Aktiviteten i et graveområde vil hovedsageligt stå på i dagtimerne og ikke i nattetimerne, hvor od-
der aktivt fouragerer i åen.  
 
Odder er relativ tolerant overfor støj, når den er i hvile. Flere eksempler fremgår af Jeffries 
(1987)8, hvor blandt andet mindre anlægsarbejder og beskæring af opvækst langs vandløbsbred-
den ikke havde synlig effekt på odder, og hvor et tilfælde af skovrydning ikke havde effekt på en 

                                                      
6 Danmarks Miljøportal, Database: Naturdata.dk, set marts 2020  
7 Miljøstyrelsen 2000. Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 
526. 
8 Jeffries, D.J. ,1987: The effects of angling interests on otters Lutra lutra, with particular reference 
to disturbance. – Angling and wildlife in Freshwaters, 17E Symposium No. 19.:23-30. Edited by 
P.S. Mailand & A.K.Turner. Institute of Terrestrial Ecology, Grange over Sands. 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 2 36/44 

 

rastende odder, før aktiviteten var umiddelbart over boets placering. Støj fra råstofindvinding i det 
miljøvurderede område i dagtimerne vurderes ikke at påvirke eventuelle rastende oddere nær ved 
graveområdet.  
 
Aktivitet i det miljøvurderede areal vurderes ikke at forstyrre odderen i de tilstødende vandløb, un-
der forudsætning af, at mindst den ene vandløbsbred friholdes for aktivitet og bevarer sin naturlige 
vegetation. 
 
Det vurderes samlet, at det kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller 
arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, eller Natura 2000-områdets integritet. 
 
Råstofindvinding i det miljøvurderede areal vil heller ikke påvirke øvrige Natura 2000-områder be-
liggende i større afstande herunder Natura 2000-område N112 Lillebælt, som også omfatter Ram-
sarområde nr. 15, og som er beliggende ca. 22,8 km vest for det miljøvurderede areal. 
 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 
I den sydlige del af det miljøvurderede arealer er arealer langs med Holmehave Bæk og Borreby 
Møllebæk udpeget som lavbundsareal.  
 
De § 3-beskyttede arealer langs med Holmehave bæk er endvidere udpeget som område med 
særlige naturbeskyttelsesinteresser, mens den resterende del af det miljøvurderede areal er ud-
peget som potentielt naturområde. 
 
Ifølge kommuneplanen har lavbundsarealerne et højt potentiale for udvikling af ny natur. De kan 
ligeledes fungere som vigtige spredningskorridorer mellem naturområder for dyr og planter. Inden 
for lavbundsarealerne vil der være mulighed for at udvikle nye vådområder. For at sikre mulighe-
den for, at lavbundsarealerne på sigt kan blive til vådområder, enten via naturgenopretning eller 
som konsekvens af generelle vandstandsstigninger, skal områderne som udgangspunkt friholdes 
for byudvikling, større veje med videre. Eventuelle anlæg på lavbundsarealer bør udformes under 
hensyntagen til mulighederne for en fremtidig anden naturmæssig anvendelse af arealerne. 
 
Eksisterende og potentielle naturområder, skal ifølge kommuneplanen, friholdes for bebyggelse 
og anlæg. Bebyggelse og anlæg kan ske i ganske ubetydeligt omfang, og kun hvis beskyttelses- 
og naturforbedringsinteresserne ikke tilsidesættes og spredningsmulighederne for det vilde dyre- 
og planteliv ikke forringes. 
 
Påvirkningsgraden af de udpegede områder afhænger af en konkret grave- og efterbehandlings-
plan for det miljøvurderede areal. Råstofindvinding i området vil ikke i sig selv medføre etablering 
af blivende anlæg, som på sigt kan hindre mulighed for udvikling af ny natur. Der vurderes at 
være en neutral påvirkning af områdets udpegning til potentiel natur, men bortgravning af de be-
skyttede naturområder og/eller væsentlige terrænændringer ved for eksempel tilførsel af jord, vil 
medføre en negativ påvirkning af lavbundsområdernes potentiale for genopretning af vådområder 
og af de særlige naturbeskyttelsesinteresser og som beskrevet i afsnit om beskyttet natur.  
 
Efterbehandling til natur kan være i fuld overensstemmelse med kommuneplanens udpegning af 
lavbundsareal, afhængig af hvordan efterbehandlingen realiseres.  
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Samlet vurderes miljøpåvirkningen af kommuneplanens udpegninger af lavbundsområder og na-
turbeskyttelsesinteresser at være moderat negativ. 
 

6.3.3 Beskyttelseslinjer 
Holmehave Bæk er omfattet af åbeskyttelseslinje, der rækker ind i henholdsvis den østlige del af 
det miljøvurderede areal. Indenfor åbeskyttelseslinjen må der ikke uden dispensation fra kommu-
nen foretages terrænændringer.  
 
Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabsele-
menter og som levesteder og spredningskorridorer for plante og dyreliv.  
 
Væsentlige terrænændringer ved for eksempel tilførsel af jord kan derfor medføre negativ påvirk-
ning af vandløbet som landskabselement og funktion som spredningskorridor, mens efterbehand-
ling til natur kan være i overensstemmelse med beskyttelseslinjens formål. Der vurderes at være 
risiko for en moderat miljøpåvirkning.  
 

6.3.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk ud-
bredelse af mil-
jøpåvirkning 

Påvirk-
nings-grad 
af omgivel-
serne 

Varighed Samlet vur-
dering 

Beskyttet na-
tur Stor Regional Stor Midlertidig - 

vedvarende Væsentlig 

Bilag IV-arter 
mv. Lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Natura 2000 Meget lille Regional Mindre 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ ubety-
delig 

Kommunal 
natur-udpeg-
ning 

Stor Lokal Moderat Vedvarende Moderat 

Beskyttelses-
linjer Mindre Regional Mindre Vedvarende Moderat 

Tabel 6.4. Samlet miljøpåvirkning af naturinteresser. 

 
6.3.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Da den beskyttede natur, beliggende både indenfor og udenfor det miljøvurderede areal, ikke kan 
genskabes, bør afgrænsningen af det miljøvurderede areal ændres, så det sikres, at der ikke sker 
en påvirkning af dennes naturtilstand hverken ved direkte bortgravning eller ved vandstandssænk-
ning. Derved sikres både en sjælden naturtype og leve- og voksesteder for sjældne arter af dyr og 
planter.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, graveafstand og gra-
vefelter mv i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden even-
tuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
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6.4 Vandmiljø 
Figur 6.12 viser relevante temaer om grundvand, vandforsyning og overfladevand. 
 
 

 
Figur 6.12. Drikkevandinteresser, boringer og overfladevand.  

6.4.1 Grundvand og vandforsyning 
Det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og den vest-
lige del af arealet ligger også i nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Indsatsområdet 
er omfattet af Odense Kommunes plan for grundvandsbeskyttelse Odense Vest. Det miljøvurde-
rede areal ligger ikke i indvindingsopland til almen vandforsyning. 
 
Nærmeste almene vandforsyning er Vandcenter Syds kildeplads ved Borreby. Den nærmeste bo-
ring ligger ca. 1,1 km mod nordvest og indvinder fra smeltevandsgrus 57,2-62,2 meter under ter-
ræn. Indvindingsoplandet ligger ca. 600 meter nordvest for det miljøvurderede areal. Kildefeltet 
omfatter en række boringer og er tilknyttet et anlæg med en årlig på indvindingstilladelse på 1,6 
mio. m3. Indvindingsoplandet strækker sig i retning mod nordvest fra boringerne og dermed væk 
fra det miljøvurderede areal. Grundvandsstrømningen i det dybe grundvandsmagasin er derfor 
overordnet set mod sydøst. Der er således ingen risiko for påvirkning af vandforsyningen eller det 
grundvand, den indvinder, ved råstofindvinding i det miljøvurderede område. 
 
I det nordøstlige hjørne af området findes en vandforsyningsboring, DGU nr. 145.1635 ved Bor-
reby Mølle. Boringen er angivet som en vandforsyningsboring i Jupiter og er tilknyttet et anlæg, 
der vedrører kildefeltundersøgelser. Boringen er ikke tilknyttet nogen indvindingstilladelse og er 
ifølge den originale borerapport udført som enkeltvandforsyning. Det fremgår ikke af Jupiter, om 
den bliver brugt til drikkevand i dag. Vandspejlet er pejlet 3,3 meter under terræn. Boring DGU nr. 
145.1635 lige ved siden af er registreret som sløjfet husholdningsboring. Af BBR fremgår det, at 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 2 39/44 

 

ejendommene Klemmeløkken 21 og 23 forsynes fra alment vandforsyningsanlæg, og det lægges 
derfor til grund, at boringen ikke anvendes til drikkevandsforsyning. 
 
Ca. 200 meter vest for området findes en vandforsyningsboring til gartneri, DGU nr. 145.882, med 
en tilladt årlig indvinding på 15.000 m3. Indvindingen foregår 19-25 meter under terræn fra smelte-
vandssand, som findes helt til en meter under terræn. Vandspejlet er pejlet til 5,9 meter under ter-
ræn. Mellem denne boring og Borreby kildeplads ligger yderligere en række vandforsyningsborin-
ger, herunder DGU nr. 145.2110, som forsyner 2-9 husstande med fødevarevirksomhed med en 
årlig indvindingstilladelse på 1825 m3, men med indvindingsformål til vanding uden krav om drik-
kevandskvalitet, og DGU nr. 145.2679, som er en gartneriboring tilknyttet et anlæg med en indvin-
dingstilladelse på 40.000 m3 årligt. 
 
Både syd og øst for det miljøvurderede areal ligger der også vandforsyningsboringer, men da de 
ligger på den anden side af henholdsvis Borreby Mølleå og Holmehave Bæk, er der ingen risiko 
for påvirkning af disse boringer ved råstofindvinding i det miljøvurderede område. 
 
For det øverste terrænnære magasin er der optegnet et potentialekort fra kortlægningen i Odense 
Vest9. Dette kort viser en overordnet grundvandstrømning ned mod Odense Å, dvs. mod øst-syd-
øst i det miljøvurderede areal. Ifølge dette potentialekort er vandspejlet omkring kote 20 DVR90 i 
det miljøvurderede areal faldende til mellem kote 10 og 15 DVR90 omkring Odense Ådal, hvilket 
passer meget godt med pejlinger i området. Datagrundlaget for potentialekortet er dog ikke til-
strækkelig detaljeret til at kunne vise det vandskel, der er mellem Holmehave Bæk og Odense Å. 
Reelt set vil grundvandsstrømning i det terrænnære magasin derfor være ned mod Holmehave 
Bæk og til dels Borreby Møllebæk, som løber sammen sydøst for området og fører grundvandet 
mod nord.  
 
Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces, og råstofgravning kan ifølge Miljøsty-
relsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med den uregu-le-
rede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i land-
bruget.  
 
Det vurderes, at råstofindvinding over grundvandsspejlet ikke vil medføre nogen kvantitativ på-
virkning af grundvandet10. Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens 
projekt nr. 52611, hvor det konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring 
råstofgrave efter længere tids gravning. 
 
I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kva-
litative påvirkninger af grundvandet12. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i mobi-

                                                      
9 Naturstyrelsen. Hydrologisk model for kortlægningsområdet Odense Vest. Niras. Maj 2013. 
10 Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region Syd-
danmark. Grontmij, 2012. 
11 Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 526. Miljøstyrelsen 
2000. 
12 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region Syd-
danmark. Grontmij, 2012. 
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lisering og tilløb af forurenet vand fra den kortlagte losseplads på det miljøvurderede areal (se af-
snit 6.4.3). Grundvandet er både opstrøms, under, nedstrøms og i recipienterne Holmehave Bæk 
og Odense Å forurenet med pesticider. Der er generelt i området fundet et væsentligt indhold af 
desphenyl-chloridazon i det terrænnære grundvand, som er højere opstrøms lossepladsen end de 
påviste indhold umiddelbart under lossepladsen. Lossepladsen vurderes således ikke eller kun i 
begrænset omfang at bidrage til dette indhold.  
Forurening fra lossepladsen med arsen og oliestoffer vurderes ikke at udgøre en risiko for grund-
vandsressourcen1. 
 
Vurderet ud fra boringerne i og nær det miljøvurderede areal vurderes der ikke at forekomme eller 
kun i begrænset omfang at forekomme overjord i form af moræneler, idet de terrænnære lag pri-
mært består af sand og grus. Det betyder, at beskyttelsen af det dybereliggende grundvandsma-
gasin ikke ændres ved bortgravning af sand og grus. Da en stor del af råstofressourcen findes un-
der grundvandsspejlet, forventes størstedelen af det areal, som måtte blive udgravet at blive efter-
behandlet til natur med åbent vandspejl. Råstofgravningen vil derfor medføre, at tilførslen af pesti-
cider og gødningsstoffer ophører her. 
 

6.4.2 Overfladevand 
Der er beskyttede vandløb nær det miljøvurderede areal. Borreby Møllebæk løber langs den syd-
lige afgrænsning af området, og Holmehave Bæk løber øst for området. Langs vandløbene er der 
udpeget beskyttede eng- og moseområder.  
 
På baggrund af digitale højdedata er det vurderet, at Borreby Møllebæk er i kote 16-17 DVR90 og 
at Holmehave Bæk er i kote 14-15 DVR90. Dvs. at vandspejlet i vandløbene er på niveau med el-
ler lidt under vandspejlet for det terrænnære grundvand, og der må derfor forventes at være en 
hydraulisk sammenhæng mellem vandløb og det sandmagasin, som udgør råstofressourcen. 
Dette gælder også mose- og engområderne. En evt. påvirkning af vandløb og naturområder kan 
dog imødegås dels ved at holde afstand til vandløb og moser, dels ved at der ved opstart af grav-
ning under grundvandsspejl kun bortgraves moderate mængder ad gangen således, at der indstil-
ler sig en hydraulisk ligevægt. 
 

6.4.3 Jordforurening 
Der er registreret en V2 kortlagt jord- og grundvandsforurening i den nordøstlige del af området, 
se figur 6.13. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt en faktisk 
viden om jordforurening på arealet.  
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Figur 6.13. Afgrænsning af V2 kortlagt losseplads.  

Der er tale om lokalitetsnummer 461-00022, som er en gammel losseplads, der er kortlagt og af-
grænset i forbindelse med en videregående forureningsundersøgelse i november 20191. Af rap-
porten fremgår det, at: 
 
Der er oplysninger om følgende affaldstyper: Gamle bilvrag, møbler, køleskabe, komfurer, bildæk, 
træaffald, papir, plast, støberiaffald, husholdningsaffald, malerdunke, murbrokker, haveaffald, 
bygningsaffald. I tillæg hertil nævnes gartneriaffald, affald fra Tasso, affald fra Allerup 
Maskinfabrik, tromler med triklor og slagger. Nuværende grundejer har oplyst, at der er forskel på, 
hvad der er deponeret hhv. syd og nord for Klemmeløkken, idet det oplyses, at der syd for Klem-
meløkken alene er deponeret træaffald og byggeaffald. Ved Fyns Amts besigtigelse i 1992 obser-
veres dog også slagger og plast i området syd for vejen, dvs. i det miljøvurderede område. 
 
Formålet med undersøgelsen har været at fastlægge lossepladsens udbredelse samt undersøge 
jordforureningens sammensætning og kildestyrke. Desuden har formålet været at undersøge 
forureningsudbredelse i grundvandsmagasiner i området samt risikovurdere overfor grundvand og 
overfor Odense Å og Holmehave Bæk. 
 
På baggrund af den videregående undersøgelse er lossepladsens udbredelse vurderet at være 
ca. 55.000 m², at have en fylddybde på 3-4 meter og en skønnet fyldmængde på 150.000-
200.000 m³. Der er påvist forurening med pesticider overvejende desphenyl-chloridazon i grund-
vandet under lossepladsen, men det vurderes overordnet, at pesticidindholdet skyldes brug af pe-
sticider på marker i området, og at lossepladsen kun i begrænset omfang bidrager til denne foru-
rening. Vandprøver fra Odense Å viser ligeledes højere indhold af flere pesticidstoffer, end der 
vurderes at blive tilført fra lossepladsen. Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af 
chloridazon, som har været anvendt til sprøjtning på en række traditionelle landbrugsafgrøder. 
Der er begrænset perkolatpåvirkning af grundvandet under lossepladsen, dvs. at der ses lettere 
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forhøjede indhold af en række stoffer, som erfaringsmæssigt ses i grundvand under lossepladser.  
 
Perkolatindholdet i vandet under lossepladsen er mindre end de koncentrationer, som ifølge litte-
raturstudier gennemsnitligt ses ved andre lossepladser. I jorden er der fundet mindre forureninger 
af oliestoffer og tungmetallet nikkel. I grundvandet er der fundet mindre forureninger med oliestof-
fer samt stedvis forurening med tungmetallet arsen. Beregninger og vurderinger viser, at de 
fundne forureningskomponenter kun i begrænset omfang udgør en risiko for grundvandet i områ-
det eller for Odense Å og Holmehave Bæk. Jordforureningen vurderes ikke at udgøre en risiko for 
den nuværende anvendelse som landbrugsareal, men forureningen kan udgøre en risiko ved gra-
vearbejde og ved flytning af jorden. 
 
Ved jordarbejder i området skal der ske en sikring mod spredning af forurenet jord. Det skal desu-
den sikres at en evt. ændring af hydrauliske forhold ved råstofgravning på omkringliggende area-
ler ikke medvirker til en spredning af forureningen. Perkolatet fra lossepladsen løber mod åen i 
øst, så jord og råstofforekomster mellem losseplads og åen kan være forurenet. Hvis der graves 
vest for lossepladsen, bør det vurderes om der vil ske en ændret grundvandsdannelse/nedsiv-
ning, der kan øge udvaskning. 
 
Det skal i øvrigt bemærkes, at jord, der flyttes fra et område, der er V1 eller V2 kortlagt, er anmel-
delsespligtig. Flytning af jord fra kortlagte arealer skal ske i henhold til jordflytningsbekendtgørel-
sens regler, hvorved det sikres, at der ikke sker yderligere påvirkning af miljøet.  
 

6.4.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk ud-
bredelse af mil-
jøpåvirkning 

Påvirk-
nings-grad 
af omgivel-
serne 

Varighed Samlet vur-
dering 

Grundvand 
og vand-for-
syning 

Stor Lokal Stor  Vedvarende Væsentlig 

Overflade-
vand Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Jord-forure-
ning Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

Tabel 6.5. Samlet påvirkning af vandmiljø. 

 
6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

I forhold til jord- og grundvandsforureningen på og under lossepladsen i den nordøstlige del af det 
miljøvurderede areal, bør der holdes en graveafstand, som er tilstrækkelig til at sikre, at forurenet 
jord ikke berøres i forbindelse med råstofindvinding. Da grundvandsstrømningen er mod øst mod 
Holmehave Bæk og Odense Å og området øst for lossepladsen dermed ligger nedstrøms denne, 
bør der med henblik på at forhindre mobilisering af forurening ikke foregå råstofindvinding under 
grundvandsspejlet øst for lossepladsen.  
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Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, graveafstand og gra-
vefelter mv i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden even-
tuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.5 0-alternativ 
0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, og der dermed 
ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil området henligge, som det ser ud i 
dag. 
 
For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde råstoffer andre ste-
der inden for samme geografiske område. Regionsrådet foretager løbende kortlægning efter rå-
stofforekomster, og forslag til nye indvindingsområder vil blive fremlagt i kommende revisioner af 
råstofplanen eller som tillæg til en gældende råstofplan. 
 
I forbindelse med den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 vil der blive taget stil-
ling til forskellige alternative områder til råstofforsyning.  
 
 

6.6 Kumulative effekter 
Det miljøvurderede areal er i umiddelbar nærhed (lige syd for) til et eksisterende råstofgraveom-
råde samt et andet forslag til graveområde, ved Brylle.  
 
Det kan ikke udelukkes, at forskellige virksomheder ønsker at indvinde samtidigt i områderne ved 
Brylle og Borreby Møllegård, eller at den nuværende virksomhed ønsker at øge indvindingen væ-
sentligt, hvis både Brylle og Borreby Møllegård udlægges som nye råstofgraveområder. De kumu-
lative effekter vil i så fald være øget trafik i lokalområdet, især på Assensvej og en øget påvirkning 
fra råstofindvinding. Under alle omstændigheder vurderes påvirkningsperioden fra råstofindvin-
ding i lokalområdet at blive længere ved udlægning af Borreby Møllegård som nyt råstofgraveom-
råde.   
 
En større, sammenhængende del af landskabet vil blive påvirket af råstofgravning. Selvom der 
sker en løbende efterbehandling der tilpasses det omgivende landskab, vil der være en perma-
nent forandring af landskabet. Den kumulerede landskabspåvirkning er uafhængig af om naboare-
aler graves samtidig eller efter hinanden. 
 
Der er ikke identificeret øvrige projekter, der kan have kumulativ effekt med udlægningen af det 
miljøvurderede areal som råstofgraveområde. 
 
 

7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan Region Syddanmark vil over-
våge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.  
 
Udlæg af råstofgraveområdet ved Borreby Møllegård vil ikke i sig selv bevirke ændringer i miljøtil-
standen for området. Det sker først, efter der er meddelt en råstoftilladelse, og ansøger har startet 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 2 44/44 

 

aktiviteterne. Regionen vurderer ikke, at der er behov for særlig overvågning af planens miljøpå-
virkninger, idet kommunens eksisterende overvågning af miljøforhold sammen med regionens til-
syn i forbindelse med en eventuel senere gravetilladelse vurderes at være tilstrækkelige.  



Bilag 1 
 

 
Miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (Råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Scoping  -
afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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udarbejdelse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen 

tages højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 

miljøscreeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels, om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, dels hvilke miljøforhold, der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af miljøforhold, som skal behandles yderligere i 

de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således, hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 

indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for, hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  
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Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 

Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil resultere i en 

støjpåvirkning i området, både fra selve 

gravearbejdet og fra transport af materi-

ale i råstofgravens driftsperiode. I en 

eventuel gravetilladelse vil der blive fast-

sat vilkår for støj, hvor der tages højde 

for den konkrete placering af graveområ-

det i forhold til støjfølsomme områder, 

herunder beboelse. 

Der er 8 boliger i en afstand af 200 m. 

Der er 25 boliger i en afstand af 500 m. 

Sundhedstilstand   X Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke menneskers sundhed, forudsat 

at de fastsatte krav i en eventuel gravetil-

ladelse overholdes – disse omfatter bl.a. 

vilkår, der regulerer forhold som grund-

vandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Svage grupper X   Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

  X Området anvendes til landbrugsmæssige 

formål. Planen vurderes ikke at medføre 

væsentlige påvirkninger på de rekreative 

interesser. 

Der er ikke udpeget rekreative interesser 

i området i kommuneplanen. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der findes 1 vindmølle vest for området 

indenfor en afstand af 2,4 km. Vindmøl-

len er fra 1996 og har en installeret effekt 

på 600 kW, og den vurderes ikke at have 

en væsentlig støjmæssig påvirkning på 

denne afstand. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Nærmeste Natura 2000 område er 

Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og 

Lindved Å (Natura 2000 område nr. 114 

og Habitatområde nr. H98), ca. 10 øst for 

området. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Nærmeste Ramsar område ligger ca. 22,8 

km mod vest (Natura 2000 område nr. 

112, Lillebælt / Ramsarområde nr. 15.) 

§ 3 beskyttet natur  X  Området grænser op til de beskyttede 

vandløb Borreby Møllebæk mod syd og 

Holmehave Bæk mod øst jf. naturbeskyt-

telseslovens § 3. Holmehave Bæk er 

genslynget og matrikelgrænsen snor sig 

langs vandløbet. §3 registreringen omfat-

ter dog det tidligere udrettede åforløb, 

som ikke længere findes. Inden for områ-

det er der langs Holmehave Bæk registre-

ret beskyttet eng og mose. Grænsende 

op til Holmehave Bæk mod syd er der re-

gistreret beskyttet mose. Endelig findes 

der et par mindre, beskyttede søer umid-

delbart øst for Holmehave Bæk. 

Plante og dyreliv  X  Der er ikke kendskab til artsfund i områ-

det, men selve området og naturområ-

derne nær området kan rumme plante- 

og dyreliv, der er beskyttet. 

Hvis det i forbindelse med et evt. kom-

mende projekt vurderes, at der er risiko 

for påvirkning af plante- og dyreliv, for-

udsættes det, at der foretages de nød-

vendige foranstaltninger. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Sjældne, udryddelsestru-
ede el. fredede dyr, plan-
ter el. naturtyper 

 X  Se ovenfor. 

Økologiske forbindelser  X  Mod øst indeholder og mod syd grænser 

området umiddelbart op til områder, der 

i Odense Kommuneplan er udpeget som 

naturbeskyttelsesområder, mens hele 

området omfatter potentielle naturbe-

skyttelsesinteresser.  Der er ikke udpeget 

økologiske forbindelser eller potentielle 

økologiske forbindelser i området. 

Fredninger X   Odense Ådal nordøst for området er om-

fattet af fredning. Der er ingen konflikt 

med denne fredning.  

Fredskov   X Området grænser op til fredskov mod 

sydøst, men rummer ingen fredskovsare-

aler. 

Skovrejsning   X Størstedelen af området ligger inden for 

en udpegning for uønsket skovrejsning. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

 X  Området ligger delvist inden for en åbe-

skyttelseslinje. 

Kystnærhedszonen X    

Kulturhistorie og landskab 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Landskabelige værdier  X  Det meste af området ligger inden for 

større sammenhængende landskabsom-

råde, og hele området ligger inden for 

særligt værdifuldt landskabsområde. 

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X Der ligger ingen udpegede kulturmiljøer 

eller kirker inden for eller i nærheden af 

området. Umiddelbart vest for området 

findes en bevaringsværdig bygning, Aver-

nakhuset, Assensvej 300, som fremgår af 

lokalplan nr. 0-916. I lokalplanen har byg-

ningen en bevaringsværdi på 3 svarende 

til høj. Bygningen ligger tættere på den 

trafikerede Assensvej, end på den formo-

dede adgangsvej, Klemmeløkken, hvorfor 

trafik til og fra graveområdet ikke vurde-

res at øge risikoen for vibrationer eller 

lignende, som kan medføre skader på 

bygningen.   

Derudover findes to bevaringsværdige 

bygninger ved Borreby Mølle umiddel-

bart nordøst for arealet. Disse har også 

bevaringsværdi 3.  

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

 X  Der er ingen fredede fortidsminder eller 

fund inden for området. Nord for områ-

det findes en fredet rundhøj fra oldtiden 

og umiddelbart nordøst for området fin-

des et fredet voldsted og 100 meter 
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Begrundelser/Bemærkninger 

beskyttelseszonen omkring begge fortids-

minder strækker sig ind i området. 

En evt. kommende udgravning skal imid-

lertid udføres jf. museumslovens § 27. 

Stk. 2. ”Findes der under jordarbejde 

spor af fortidsminder, skal arbejdet 

standses, i det omfang det berører for-

tidsmindet. Fortidsmindet skal straks an-

meldes til kulturministeren eller det nær-

meste statslige eller statsanerkendte kul-

turhistoriske museum…” 

Jordbrug   X Området er ikke udpeget som særligt 

værdifuldt landbrugsområde. 

Geologiske interesser  X  På nær det nordvestligste hjørne er hele 

området udpeget i Odense Kommune-

plan som område med specifik geologisk 

bevaringsværdi. Området er ikke udpeget 

som område med nationale eller værdi-

fulde geologiske interesser. 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

 X  Den vestlige del af området gennemskæ-

res af et beskyttet dige og grænser mod 

vest op til et beskyttet dige. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Råstofindvinding i området vil medføre 

trafik med tunge køretøjer i forbindelse 
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Begrundelser/Bemærkninger 

med driften ved kørsel til og fra graveom-

rådet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Adgangsvej og oversigtsforhold i den for-

bindelse kan påvirke sikkerhed og tryg-

hed for trafikanter og de nærmeste na-

boer. 

Støj fra trafik  X  Der vil komme støj ved kørsel til og fra 

området 

Risiko for ulykker  X  Mere (tung) trafik vil give større risiko for 

ulykker, særligt i forbindelse med vejnet, 

der ikke er forberedt til tung trafik. Det 

vurderes dog på nuværende tidspunkt, at 

der ikke er større risiko forbundet med 

transport af råstoffer end anden almin-

delig godstransport. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  X  Området er 45 ha og planlægges anvendt 

til indvinding af sand, grus og sten. Ind-

vinding på hele arealet vil blive omfattet 

af miljøvurderingslovens (LBK nr. 1225 af 

25/10/2018) bilag 1, 19: Råstofindvinding 

fra åbne brud, hvor minestedets areal er 

over 25 hektar, eller tørvegravning på et 

areal over 150 hektar. 

Hovedparten af området er udlagt som 

råstofinteresseområde Brændekilde-
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Begrundelser/Bemærkninger 

Fangel i Råstofplan 2016. Området ligger 

mod syd op til et andet muligt nyt råstof-

graveområde, som også er udlagt som in-

teresseområde Brændekilde-Fangel i Rå-

stofplan 2016. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i for-

hold til energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Hvorvidt der skal bruges 

vand i forbindelse med en eventuel rå-

stofgravning i området, kommer an på 

ansøgningen og kommunens efterføl-

gende sagsbehandling. Et eventuelt vand-

forbrug vil derfor ikke kunne estimeres 

under den indledede planproces. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X    

Affald   X Der produceres ikke affald i forbindelse 

med indvinding af sand, grus og sten el. 

ler. 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefil-

tre fra råstofgravens materiel mv. forud-

sættes bortskaffet efter de regler, der er 

gældende i Odense Kommune. 

Forurening, miljøfremmede stoffer mm. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Luft/emissioner og lugt   X Der vil sandsynligvis forekomme udstød-

ning fra indvinding, forarbejdning og 

transport af råstoffer, men den vil meget 

hurtigt blive stærkt fortyndet. Der fore-

kommer normalt ikke lugt i forbindelse 

med råstofindvinding. 

Lys og refleksioner   X Der vurderes ikke at være behov for be-

lysning udover lys på gravemaskiner, last-

biler og ved mandskabsvogn. 

Jordforurening  X  Der er registreret et større areal med V2 

kortlagt jordforurening, i den nordøstlige 

del af området. Lokalitet 461-00022. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Området ligger i område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD) og delvis in-

den for nitratfølsomt indvindingsområde 

og indsatsområde. Indsatsområdet er 

omfattet af Odense Kommunes plan for 

grundvandsbeskyttelse Odense Vest. 

Området ligger ikke i indvindingsopland 

til almen vandforsyning.   

Nærmeste almene vandforsyning er Bor-

reby Kildeplads, som ligger ca. 1,1 km 

mod nordvest. 

I det nordøstlige hjørne af området fin-

des en vandforsyningsboring, DGU nr. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

145.1635. Det fremgår ikke af Jupiter, om 

den bliver brugt til drikkevand. 

Ca. 200 meter vest for området findes en 

vandforsyningsboring til gartneri, DGU 

nr. 145.882, med en tilladt årlig indvin-

ding på 15.000 m3.  

Overfladevand  X  Der er beskyttede vandløb nær området. 

Udledning af spildevand X   Råstofgravning genererer ikke spilde-

vand, og der er ingen spildevandsudled-

ning i eller nær området. 

Støj og vibrationer  X  Der vil forekomme støj og vibrationer fra 

gravning og trafik med tunge køretøjer.  

Ledningsoplysninger 

Naturgasledninger X   Ingen i nærheden 

El-ledninger   X Umiddelbart langs områdets nordkant 

Kloakledninger   X Umiddelbart langs områdets nordkant 

Telefon- og datakabler   X Umiddelbart langs områdets nordkant 

Vandforsyningsledninger   X Umiddelbart langs områdets nordkant 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan   X Området er omfattet af kommuneplan-

ramme 6.J1 - landområde. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Området er omfattet af retningslinjer for 

følgende udpegninger i Kommuneplan 

2017-2029: 

• Områder, hvor skovrejsning er 

uønsket 

• Større sammenhængende land-

skabsområde 

• Særligt værdifuldt landskab 

• specifik geologisk bevaringsværdi  

Disse retningslinjer er behandlet under 

ovenstående emner. 

Natur- og vandplan   X Området berører ikke Vandområdeplan 

2015-2021 for Vandområdedistrikt Jyl-

land og Fyn - Hovedvandopland 1.13 

Odense Fjord. 

Affaldsplan X    

Trafikplan   X Der er ikke modstridende interesser i tra-

fikplanen. 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan for Region 

Syddanmark. Området ligger indenfor et 

udpeget råstofinteresseområde. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien, der er indarbejdet i kommu-

neplanen. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ingen bemærkninger i forhold til Vand-

forsyningsplan 2018-2030 for Odense 

Kommune 

Landsplandirektiv X    

Afstand til lufthavne   X Ca. 17 km syd for Beldringe Lufthavn 

 

2.1 Kumulative effekter 

Vurdering af Natura 2000 habitatområdet skal ses i sammenhæng med nærliggende beskyttede 

vandløb, moser og overfladevand. Udlægning af flere graveområder inden for kort afstand skal 

vurderes samlet i forhold til støj, trafik, natur og grundvand.  

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 
Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  
 

• Befolkning og Sundhed (Støjpåvirkning) 
 

• Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000 områder, andre internationale beskyttel-
sesområder (Ramsar), § 3 beskyttet natur, plant- og dyreliv, sjældne, udryddelses-
truede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, økologiske forbindelser og beskyttel-
seslinjer) 

 



   Side 17 

 

 

17/17 

 

• Kulturhistorie og landskab (landskabelige værdier, arkæologiske forhold og fortids-

minder, geologiske interesser og beskyttede sten- og jorddiger) 

• Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, sikkerhed/tryghed, støj fra trafik og 

risiko for ulykker) 

• Ressourceanvendelse (Arealforbrug) 

• Forurening, miljøfremmede stoffer mm. (Grundvand og vandforsyning, overflade-

vand, jordforurening og støj og vibrationer) 
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26. april 2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner, der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne, at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår 

i vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Brylle i Assens Kommune, behandles forholdet til det 

gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1:  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 450 meter øst for det miljøvurderede areal. Natura 
2000-område N114 ”Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å”, som udgøres af 
habitatområde H98. Nærmeste Fuglebeskyttelsesområder, F78 – Arreskov Sø og F75 – Odense Fjord ligger 
begge ca. 15 km. Det er i rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-
områder eller deres udpegningsgrundlag, og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger 
(miljørapportens afsnit 6.3.1, 6.3.4 og 6.3.5). 
 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 98: 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


26. april 2021   

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 78: 

 

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 75 

 

For habitatområdet er de tilføjede naturtyper kransnålalgesøer, næringsrige søer og skovbevoksede 

tørvemoser, mens ege-blandingsskov er fjernet fra det foreslåede udpegningsgrundlag. For 

fuglebeskyttelsesområde nr. 78 er rødrygget tornskade, rørhøg og trane tilføjet og grågås, havørn, troldand 

og fjordterne fjernet fra det foreslåede udpegningsgrundlag. For fuglebeskyttelsesområde nr. 75 er 

rørdrum tilføjet og havørn fjernet fra det foreslåede udpegningsgrundlag.  

Afhængig af, hvordan indvindingen tilrettelægges, vil råstofgravning i det miljøvurderede areal 
kunne medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et begrænset område i og omkring 
graveområdet. De tilføjede naturtyper og arter på områdernes udpegningsgrundlag vurderes ikke at ændre 

Natura 2000-områdets sårbarhed overfor råstofgravning i det miljøvurderede areal. Der vurderes ikke at 

være risiko for påvirkning af de registrerede habitatnaturtyper, da de miljøvurderede arealer og Natura 

2000-området er beliggende på hver side af et topografisk vandskel mellem to vandløb.  

På baggrund af ovenstående vurderer Region Syddanmark, at det kan afvises, at råstofindvindingen vil 

kunne påvirke naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede 

udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-områdets integritet. De foreslåede opdaterede 

udpegningsgrundlag medfører dermed ingen ændring i forhold til miljørapportens afsnit 6.3.4 og 6.3.5. 
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Bilagsfortegnelse 
 
 
 
Bilag 1  
Miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold. 
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1. Indledning 
Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for 
justeringer eller revision af den eksisterende Råstofplan. I den forbindelse skal forslag til 
fremtidige råstofgraveområder miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som 
råstofgraveområde i den kommende råstofplan for Region Syddanmark. Denne miljørapport 
omhandler et område med forekomst af sand, grus og sten, som er foreslået af NCC Industry A/S 
i forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020, se figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1 Det miljøvurderede areal omfatter to delområder angivet med sort stiplet streg. 

Der er indledningsvis foretaget en screening og afgrænsning af potentielle miljøpåvirkninger, som 
omfatter de faktorer, som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4: den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, kulturarv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer, samt 
de planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel 
væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse.  
Der er gennemført en høring af screening og afgrænsning ved berørte myndigheder, og på 
baggrund af indkomne høringssvar er der foretaget en endelig afgrænsning af de miljøforhold, der 
skal behandles i nærværende miljørapport. Miljørapporten er således udarbejdet for at afklare 
hvilken miljøpåvirkning, det vil resultere i, hvis området udlægges som graveområde. 
 
Miljørapporten indgår som en del af den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020, 
der udføres af Region Syddanmark. Det skal hertil bemærkes, at klimatiske faktorer og materielle 
goder alene behandles i den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020.  



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 7/38 

 

Miljøvurderingen af råstofplanen sker i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold, der beskrives i 
miljøvurderingen, afvejes i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af 
råstofressourcernes udnyttelse samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn. 
 
I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold - også den rå-
stofressource, der forventes at være i området. 
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2. Ikke-teknisk resume 
Region Syddanmark ønsker med denne miljøvurdering at afklare, hvilken miljøpåvirkning det vil 
resultere i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde for sand, grus og sten. 
 

2.1 Høring af berørte myndigheder 
Der er indkommet tre bidrag under høringen af de berørte myndigheder. Det drejer sig dels om 
bemærkninger vedrørende fund af fortidsminder og det miljøvurderede areals potentiale for at 
rumme fortidsminder, beskyttet natur og anbefalinger til efterbehandling, dels om spørgsmål til 
screeningen.  
 

2.2 Råstofressourcen 
Ansøger indvinder råstoffer i en råstofgrav beliggende mellem de to miljøvurderede arealer, og 
områderne skal ses som en udvidelse af den eksisterende råstofgrav. Ansøger vurderer, at det er 
muligt at indvinde ca. 1.5 mio. m3 sand, grus og sten.  
 
Region Syddanmark vurderer, at området kan bidrage til råstofforsyningen på Fyn. 
 

2.3 Miljøpåvirkninger 
Det miljøvurderede areal (Figur 1.1) omfatter eksisterende landbrugsarealer, spredt bebyggelse 
og erhvervsområde. I forhold til gener fra råstofindvinding for beboere er der ingen boliger inden 
for de miljøvurderede områder, men inden for en afstand af 200 meter fra det miljøvurderede 
areal ses 10 fritliggende enfamilieshuse og 4 stuehuse til landbrugsejendom, hvoraf hovedparten 
af beboelserne i det nordlige område ligger tæt på det miljøvurderede areal. Inden for en afstand 
af 500 meter ses 41 fritliggende enfamilieshuse, 12 stuehuse til landbrugsejendomme og 1 
etageboligbygning, flerfamiliehus eller tofamiliehus, hvoraf den sidste beboelse og en stor del af 
enfamilieshusene ligger vest for Assensvej.  
 
Trafik af tunge køretøjer i forbindelse med driften ved kørsel til og fra anlægget forventes at være 
uændret, da det drejer sig om den samme indvinder, og den samlede tunge trafik vil derfor ikke 
stige i lokalområdet ved råstofgravning inden for de miljøvurderede områder. Det formodes, at der 
vil blive benyttet samme udkørsel til Assensvej for de miljøvurderede områder, som benyttes af 
den eksisterende råstofgrav. Trafik som følge af råstofindvindingen vurderes lokalt at medføre en 
uændret og moderat belastning med lastbiler på Assensvej. 
 
En el-ledning i form af et stikkabel løber ind i den sydlige del af det nordlige areal. En eventuel 
gravning vil resultere i, at ledningerne skal sløjfes, og at der skal lægges nye ledninger uden om 
det miljøvurderede areal. Alternativt vil Region Syddanmark stille afstandskrav i forhold til 
gravning, krav til skråningsanlæg mv. i henhold til de krav, som stilles af ledningsejerne. 
Påvirkningen vurderes at være mindre. 
 
Det miljøvurderede areal ved Brylle ligger jf. Assens Kommunes landskabskarakterkortlægning i 
landskabskarakterområde nr. 5 ”Brylle Landbrugsflade” og i et område, der i kommuneplanen for 
Assens Kommune er udpeget som en del af et større sammenhængende landskabsområde. Den 
østligste del af området er i øvrigt en del af landskabskarakterområde nr. 11 ”Odense Ådal”, som i 
kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landskab. Landskabskarakterens tilstand i 
karakterområde 5 er vurderet til generelt at være middel, men netop i området, hvor det 
miljøvurderede areal ligger, vurderes landskabskarakteren at være velbevaret.  
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Råstofgravning inden for de miljøvurderede arealer vurderes ikke at være i direkte strid med 
formuleringen i kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Det vurderes dog, at den 
landskabelige påvirkning af området vil være væsentlig, navnlig i den østligste del af arealet. 
Der er ingen fredede fortidsminder eller fund inden for det miljøvurderede areal. Odense Bys 
Museer oplyser, at indvindingsområdet ligger i et område med særdeles mange fortidsminder, 
særligt området ned mod Odense å er rigt på fortidsminder. Endvidere ligger arealet i umiddelbar 
forlængelse af et eksisterende graveområde, hvor der bl.a. er registreret et kogegrubeområde fra 
bronzealderen. Det kan således ikke udelukkes, at det miljøvurderede areal rummer jordfaste 
fortidsminder. 
 
Det miljøvurderede areal er omfattet af kommuneplanens udpegning af potentielle naturområder 
og lavbundareal, der kan genoprettes. Nær arealets afgrænsning løber beskyttede vandløb og 
tilknyttede naturtyper. Ved en konkret tilladelse skal det vurderes, om der er risiko for påvirkning 
af de nærliggende vandløb og beskyttede naturtyper, samt om der er risiko for påvirkning af arter 
opført på habitatdirektivets bilag IV (”bilag IV-arter”). Der vurderes ikke at være risiko for 
påvirkning af Natura 2000-områder, da det miljøvurderede areal og nærmeste Natura 2000-
område er beliggende på hver sin side af et vandskel. 
 
Det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og delvis 
inden for nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Således er ca. en tredjedel af det 
nordligste areal udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde, mens ca. 
halvdelen af det sydligste areal er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og 
indsatsområde. 
 
Det vurderes, at det kun er et begrænset dæklag af moræneler, der bliver bortgravet, da de 
terrænnære lag primært består af sand og grus. Den naturlige beskyttelse af det dybereliggende 
grundvandsmagasin ændres således ikke ved bortgravning af sand og grus.  
 
I det miljøvurderede areal ved Brylle, der reelt består af to områder, vurderer regionen, at 
råstofindvinding ikke udgør en trussel mod drikkevandet i OSD. Der er dog mindst en privat 
husholdningsboring, som kan blive påvirket væsentligt i det nordlige delområde. Risiko for 
væsentlig påvirkning af privat drikkevandsforsyning kan minimeres ved at holde en graveafstand 
til boringen/boringerne eller evt. omlægge til almen vandforsyning fra Brylle Vandværk. 
Efterbehandling af de miljøvurderede arealer til natur vurderes at være gavnligt i forhold til 
drikkevandsinteresserne. Der bør i en evt. råstoftilladelse stilles vilkår, som sikrer, at der ikke sker 
en væsentlig påvirkning af privat drikkevandsindvinding på Humlekrogen. 
 
Der er beskyttede vandløb nær det miljøvurderede areal. Borreby Møllebæk løber langs den 
nordlige afgrænsning af det nordlige areal, og Holmehave Bæk løber øst for det nordlige areal og 
syd for den sydlige afgrænsning af det sydlige areal. Der er langs vandløbene udpeget beskyttede 
moseområder. Ved det nordlige område er der endvidere engarealer langs vandløbet. 
Der må forventes at være en hydraulisk sammenhæng mellem overfladevand og grundvandet i 
råstoflaget. En evt. påvirkning kan dog imødegås dels ved at holde afstand til vandløb og moser, 
dels ved at der ved opstart af gravning under grundvandsspejl kun bortgraves moderate mængder 
ad gangen, således at der løbende indstiller sig en hydraulisk ligevægt. Som 
afværgeforanstaltning bør der i en evt. råstoftilladelse stilles vilkår, fx i form af afstandskrav, som 
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sikrer, at råstofindvinding under grundvandsspejlet tilrettelægges på en måde, som minimerer 
risikoen for negativ påvirkning af omgivende beskyttet natur. 
 
Det miljøvurderede areal er i umiddelbar nærhed til et eksisterende råstofgraveområde samt et 
andet forslag til graveområde. Hvis både Brylle og Borreby Møllegård udlægges som nye 
råstofgraveområder kan der opstå kumulative effekter. Det vil i så fald være øget trafik i 
lokalområdet, især på Assensvej og en øget påvirkning fra råstofindvinding. Der er ikke 
identificeret øvrige projekter eller plan- og miljømæssige forhold, som kan have kumulativ effekt 
med udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde.
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3. Metode 
Råstofplanen vil indeholde en udpegning af råstofgraveområder og retningslinjer for den fremti-
dige udnyttelse af områderne. Miljøvurderingen af hvert enkelt område anvendes dels som en 
vurdering af områdets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde 
materiale, der kan udvindes, dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger. Med afsæt i 
vurderingerne af hvert enkelt område foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der skal 
indgå i den endelige råstofplan, hvilke miljøpåvirkninger dette kan medføre samt forslag til 
afværgeforanstaltninger og overvågning. Dette sammenskrives i miljørapporten til den samlede 
råstofplan. 
 
I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle på-
virkninger ved realisering af råstofplanen inden for det pågældende område. 
 

3.1 Miljøpåvirkning 
Grundlæggende foretages miljøvurderingen på det samme detaljeringsniveau, som forslaget til 
råstofplanen har. Det betyder, at der tages udgangspunkt i en fuldstændig udnyttelse af hele 
råstofgraveområdet. 
 
Dette betyder, at hele området i forhold til vurderingen graves op. I den efterfølgende fase, hvor 
der skal gives konkrete gravetilladelser inden for graveområdet, vil der sandsynligvis ikke ske en 
fuldstændig udnyttelse af området. Dette kan dog ikke lægges til grund i denne miljørapport, da 
det afhænger af de mere detaljerede gravetilladelser. 
 
Ved hvert miljøemne foretages en skematisk opsamling af miljøpåvirkningen ud fra kriterierne i 
tabel 3.1. 
 

Kriterier Beskrivelse  

Sandsynlighed Ved ”sandsynlighed” 
forstås chancen for at 
en beskrevet 
miljøeffekt indtræffer. 

Sandsynligheden defineres som: 
Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med 
vished indtræde. 
Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Lille: Der er lille sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at 
den pågældende påvirkning vil forekomme. 

Geografisk 
udbredelse 

Ved ”påvirkningens 
geografiske 
udbredelse” forstås 
den geografiske 
udstrækning en 

International: Påvirkningen vil brede sig over 
Danmarks landegrænse. 
National: Påvirkningen omfatter en større del af 
Danmark (både hav og land). 
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miljøpåvirkning 
forventes at have. 

Regional: Påvirkningen er begrænset til 
planområdet og et område i en afstand på op til 
ca. 20-30 km. 
Lokal: Påvirkningerne er begrænset til 
planområdet og områder umiddelbart uden for 
planområdet. 

Påvirkningsgrad Ved ”påvirkningsgrad” 
forstås, hvor kraftigt et 
miljøforhold påvirkes 
af planen. 

Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad 
blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning 
ske tab af struktur eller funktion. 
Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen 
grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 
Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre 
grad blive påvirket. Områdets funktion og 
struktur vil blive bevaret. 
Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive 
påvirket. 

Varighed Ved ”påvirkningens 
varighed” forstås, hvor 
lang tid planens 
påvirkning vil finde 
sted. 

Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i 
mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 
Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen 
vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 
Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende 
forekomme i anlægsfasen. 

Konsekvenser På baggrund af vurde-
ringen af planens 
påvirkning (sandsyn-
lighed, geografisk 
udbredelse, påvirk-
ningsgrad, påvirk-
nings varighed), samt 
en konkret vurdering af 
det enkelte miljø-
forhold foretages en 
samlet vurdering af 
planens konsekven-
ser. 

Væsentlig: Konsekvenserne er så betyden-de, 
at det ved en negativ påvirkning bør overvejes at 
ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at 
mindske påvirkningen eller afveje 
konsekvenserne i forbindelse med 
beslutningsprocessen om projektets realisering. 
Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som 
ved en negativ påvirkning kræver overvejelser 
om afværgeforanstaltninger som led i 
realiseringen af projektet. 
Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der 
ikke vurderes behov for afværgeforan-
staltninger. 
Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at 
de ikke er relevante at tage højde for ved 
projektets realisering. 

Tabel 3.1. Metode for vurdering af miljøpåvirkning. 

 
Planens konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 
effekter er relevante for at beskrive planens miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderings-
reglerne. 
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Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve, uanset om 
konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i 
skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering 
(mindre eller ingen/ubetydelig effekt). 
Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan 
derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. 
 
De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik, opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller 
lokaliteter. Et udfyldt skema med skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning kan f.eks. se ud 
som tabel 3.2. 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Miljøforhold 1 Lille Regional Lille  Midlertidig Ingen / 
ubetydelig 

Miljøforhold 2 
 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Miljøforhold 3 
 Stor  Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold 4 
 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Tabel 3.2. Eksempel på skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning. 

 
3.2 Afværgeforanstaltninger  

De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for planens indvirkning af 
miljøet, beskrives for det enkelte miljøemne.  
 

3.3 0-alternativ  
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der 
vil ske, hvis planen ikke realiseres.  
 

3.4 Kumulative effekter  
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller 
fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentlig miljøpåvirkning i 
sammenhæng/samspil med planens miljøpåvirkninger. 
 

4. Råstofressourcen 
Det nordlige af de to miljøvurderede arealer er på nær den sydvestlige del af området beliggende 
inden for råstofinteresseområde Brændekilde-Fangel og grænser i syd op til råstofgraveområdet 
Brylle, hvor der aktuelt foregår indvinding af sand, grus og sten med en tilladelse gældende frem 
til 2024. Efter indvinding i de to delområder beskriver ansøger, at der vil blive efterbehandlet til 
natur med vandspejl, ligesom det forventes for den eksisterende grusgrav. 
 
Det sydlige af de miljøvurderede arealer ligger uden for interesseområde og grænser i nord op til 
råstofgraveområde Brylle. Det vurderes af ansøger, at der vil kunne indvindes ca. 400.000 ton 
råstoffer mere, end hvis der ikke bliver gravet i dette sydlige, miljøvurderede område. 
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Figur 4.1 viser de miljøvurderede arealer i forhold til råstofgraveområde Brylle samt området med 
den aktive indvindingstilladelse. 
 

 
Figur 4.1. De miljøvurderede arealer og råstofgraveområde Brylle i Råstofplan 2016. 

De miljøvurderede arealer er i figur 4.2 vist sammen med de eksisterende boringer, som er 
beliggende inden for arealet samt terrænkurver. Ansøger NCC Industry A/S har i det fremsendte 
materiale sendt oplysninger om 10 boringer, udført i 2016, og 4 boringer, udført i 2018. Endvidere 
er medsendt 29 sigteanalyser, 23 SE analyser og 2 analyser for methylenblåt. Disse boringer og 
analyser danner grundlag for vurdering af råstofressourcen i de miljøvurderede arealer. 
 
Det nordlige af de miljøvurderede arealer falder terrænmæssigt fra kote ca. 25 DVR90 i sydvest til 
kote ca. 20 i øst-nordøst ned mod Holmehave Bæk og Borreby Møllebæk. Det sydlige af de 
miljøvurderede områder ligger højere i kote ca. 26-28 DVR90. 
 
De terrænære aflejringer i det nordlige af områderne viser i henhold til jordartskortet (1:25.000) 
smeltevandssand med forekomst af smeltevandsgrus i den vestlige del af området. De 
terrænnære aflejringer i det sydlige område består af smeltevandssand. 
 
I de udførte boringer i det nordlige miljøvurderede areal er der registreret et vandspejl mellem ca. 
3,5 m u.t. i øst til ca. 6,5 m u.t. i vest, mens der i det sydlige af de miljøvurderede arealer er 
registeret et vandspejl beliggende mellem 6 og 7 m u.t. 
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Figur 4.2. Figur 4.2. De miljøvurderede arealer med boringer inden for områderne samt terrænkurver. 
Derudover har NCC udført 10 boringer på det nordlige areal og 4 på det sydlige – jævnt fordelt på arealerne. 

Råstofferne i de 14 boringer viser øverst et tyndt muldlag af 0,2- 0,5 meters tykkelse og en 
overjordsmægtighed varierende mellem 0 og 8 meter.  
 
Aflejringerne er overvejende mellemkornet og mellem- til grovkornet smeltevandssand, der 
stedvis er svagt gruset og stedvist med enkelte sten. Der optræder stedvist ler- og siltlag spredt i 
boringerne samt finkornet smeltevandssand. 
 
På baggrund af de udførte boringer vurderer ansøger, at materialet kan anvendes som anlægs- 
og betonprodukter, som kvalitetsmæssigt svarer til materialerne i den eksisterende grusgrav. 
 
Råstofforekomsten vurderes at være veldokumenteret med hensyn til kvalitet og minimumsdybde. 
I skemaet tabel 4.1 er ressourcen vurderet ud fra de indsendte boreprofiler og sigteanalyser. Der 
er estimeret en gennemsnitlig gravedybde ud fra de indsendte data på 8-10 meter. Der beskrives 
et tyndt muldlag i boringerne mellem 0,2-0,5 meter.  Der vurderes en overjordsmægtighed i nord 
på gennemsnitligt 2,5 meter. 
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Tabel 4.1. Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for 
råstofindvinding. Tallet i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er 
dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er 
sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er veldokumenteret. 

Ansøger vurderer, at det er muligt at indvinde ca. 1.5 mio. m3 sand, grus og sten. Det formodes, at 
der i denne beregning er taget hensyn til bl.a. bebyggelse, tekniske anlæg, miljø- og planmæssige 
interesser samt afstandskrav og krav til skråninger mod naboarealer, veje mv.  
 

Forslag  Sikkerhed 
Brylle   
Areal (ha) 36  
Sand, grus og sten i alt 
(1000 m3) 1977 5 

Grus og sten > 2 mm (1000 
m3) 246  

Forekomstens dybde (m 
u.t.) 

Mindst 12 meter (bund af ressourcen er ikke 
anboret i flere af boringerne)  5 

Overjord Varierer mellem 0-8 m, gns. 0-2,5 meter 4 
Gravning under 
grundvandsspejl 

Det vurderes, at halvdelen af ressourcen ligger 
under grundvandsspejl 5 

Anvendelse 
Anlægsmateriale (bundsikringsmateriale, evt. 
oparbejdet stabilt grus, fyldsand mv.) og 
betonprodukter. 

5 

Forsyningspotentiale   
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5. Høring af berørte myndigheder 
I perioden 30. juli 2019 til 28. august 2019 er der gennemført en høring af berørte myndigheder af 
miljøscreeningen og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Høringen er gennemført i 
overensstemmelse med miljøvurderingsloven. 
 
Der er foretaget høring af Assens Kommune, Miljøstyrelsen, Odense Bys Museer som ansvarligt 
arkæologisk museum og Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed på råstofområdet. 
 
Region Syddanmark har i perioden 3. juli til 4. september 2020 genhørt Assens Kommune, da de 
ikke var opmærksomme på høringen i august 2019. 
 

5.1 Assens Kommune 
Assens Kommune bemærker vedr. natur, at området ligger tæt på beskyttet natur, hvorfor 
kommunen anbefaler at der ved en eventuel ansøgning om gravetilladelse skal laves en vurdering 
heraf. 
Assens Kommune bemærker vedr. landskab, at det foreslåede graveområde er endnu et større 
graveområde i samme område, hvorfor påvirkningen på landskabet bør belyses i forbindelse med 
de kumulative vurderinger. Kommunen oplyser, at området er omfattet af det strategiske mål: 
”vedligeholde karakter” i Landskabsanalysen fra 2013. Det betyder, at der kan ske ændringer i 
landskabet når det sker med hensyn til landskabets karaktergivende strukturer. Karakterområdets 
struktur har lokale variationer, men er overordnet set et landbrugslandskab i middel skala, hvor 
bevoksning af hegn og krat bryder landskabet.  
Desuden har kommunen nogle generelle betragtninger vedr. afgrænsningen af miljørapporten. 
 
Assens Kommune vurderer samlet, at der ved en eventuel ansøgning skal tages højde for 
påvirkning af beskyttet natur samt at efterbehandlingen bør foretages, så der sker størst mulig 
tilpasning til det omgivende landskab.  
 

5.2 Odense Bys Museer 
Odense Bys Museer oplyser, at der ikke er registreret fortidsminder inden for det miljøvurderede 
areal, men at der i området generelt findes særdeles mange fortidsminder, særligt ned mod 
Odense Å øst for området. Endvidere ligger arealet i umiddelbar forlængelse af et eksisterende 
graveområde, hvor der bl.a. er registreret et kogegrubeområde fra bronzealderen. Det kan ikke 
udelukkes, at der findes jordfaste fortidsminder i det miljøvurderede område.  
 
Museet vurderer, at der bør gennemføres en arkæologisk forundersøgelse. 
 

5.3 Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen. 
 

5.4 Region Syddanmark 
Region Syddanmark stiller i sit høringssvar nogle spørgsmål til screeningen, som i relevant 
omfang er søgt besvaret i miljørapporten.  
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6. Miljøvurdering 
Der foretages i det efterfølgende dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold, dels en 
vurdering af de miljøforhold, som udlægget til råstofgraveområde potentielt kan medføre.  
 
Datagrundlaget for miljøvurderingen udgøres af informationer fra ansøger, tidligere miljøvurdering 
af tilgrænsende graveområde, samt en lang række forskellige temaer fra offentlige databaser. Det 
vurderes, at det materiale, der har været tilgængeligt som grundlag for udarbejdelse af miljøvur-
deringen, har været tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 
 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 
Der findes en del spredt bebyggelse i området, og især sydvest for det miljøvurderede område 
ses en del beboelse og et større erhvervsområde, men ingen beboelser inden for selve det 
miljøvurderede areal, hverken i det nordlige område eller det sydlige område. 
 
Inden for en afstand af 200 meter fra det miljøvurderede areal ses 10 fritliggende enfamiliehuse 
og 4 stuehuse til landbrugsejendomme. Hovedparten af beboelserne i det nordlige område ligger 
tæt på det miljøvurderede areal. Inden for en afstand af 500 meter ses 41 fritliggende 
enfamilieshuse, 12 stuehuse til landbrugsejendomme og 1 etageboligbygning, flerfamiliehus eller 
tofamiliehus. Denne sidste beboelse og en stor del af enfamiliehusene ligger vest for Assensvej. 
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Figur 6.1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærheden af det miljøvurderede areal. 

På figur 6.1 fremgår det miljøvurderede areal med to afstandszoner på henholdsvis 200 og 500 
meter. Inden for disse afstande er der en række forskellige boliger, se tabel 6.1. 
 

 Antal - 200 meter Antal - 500 meter 

Fritliggende enfamiliehus 10 41 

Stuehus til landbrugsejendom 4 12 

Etageboligbygning, 
flerfamiliehus eller to-
familiehus 

0 1 

Samlet antal boliger 14 54 
Tabel 6.1. Antal boliger omkring det miljøvurderede areal. 
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6.1.1 Arealforbrug 
Det samlede miljøvurderede areal er på ca. 36 ha og omfatter i nord en del af et eksisterende 
interesseområde for sand, grus og sten. Interesseområde Brylle er udlagt som 
råstofinteresseområde i Råstofplan 2016. Det sydlige areal ligger ikke i interesseområde. Det 
samlede miljøvurderede areal omfatter eksisterende landbrugsarealer.  
 

6.1.2 Bebyggelse 
Bebyggelse og beboere tæt på en råstofgrav kan potentielt blive påvirket af støj, idet alle 
maskiner og køretøjer i en råstofgrav udsender støj fra motorer. Derudover kan gravning og 
flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Flere ejendomme på Humlekrogen ligger 
mellem en nuværende råstofgrav mod syd og det miljøvurderede areal mod nord, og kan således 
risikere at komme til at ligge midt mellem to råstofgrave samt at skulle være naboer til aktiv 
grusgravning i flere år, end hvis området ikke udlægges som graveområde.  
 
Der findes en række muligheder for at afbøde støj- og støvpåvirkninger fra råstofindvinding. 
Eksempler på sådanne er anlæg af støjvolde omkring råstofgraven og omkring eventuelle 
knusningsanlæg i graven og bevarelse/etablering af læhegn. Region Syddanmark vil i en eventuel 
råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med henblik på, at vejledende krav og 
retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, at der tages højde for gener for 
omgivelserne. De konkrete vilkår vil afhænge af, hvordan det konkrete graveprojekt udformes, og 
herunder hvor adgang til graven ønskes etableret. 
 
Det sydlige af de miljøvurderede områder grænser mod vest og sydvest op til et større 
erhvervsområde, jf. kommuneplanen for Assens Kommune. Der vil i en eventuel tilladelse blive 
stillet krav til indretning og drift af grusgraven således, at eventuelle negative påvirkninger kan 
afværges. 
 

6.1.3 Trafik og transport 
I forbindelse med selve råstofindvindingen vil maskiner og køretøjer i en råstofgrav samt ved 
transporten til og fra området udsende støj fra motorer, og maskiner og køretøjer kan forurene 
luften med især NOx og partikler, som kan påvirke menneskers sundhed. Indvindingen vil foregå i 
åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil 
luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt.  
 
Derudover kan flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Transporten til og fra området 
med tung trafik kan endvidere resultere i en mindsket trafiksikkerhed.  
 
Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene. De 
miljøvurderede arealer vil være en udvidelse af det eksisterende råstofgraveområde, beliggende 
mellem de to områder. Der er etableret adgang til den eksisterende grav med svingbaner på 
Assensvej. Det forventes at der vil blive benyttet samme udkørsel. Assensvej er hovedvejen 
mellem Assens og Odense, hvor der i forvejen er mange lastbiler. Den samlede tunge trafik 
forventes derfor ikke at stige i lokalområdet ved råstofgravning inden for de miljøvurderede 
områder.  
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Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, 
at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete placering af 
graveområdet i forhold til støjfølsomme områder som beboelse. Det sydlige af de miljøvurderede 
områder grænser mod vest og sydvest op til et større erhvervsområde. 
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i de miljøvurderede områder vurderes lokalt at medføre en 
uændret belastning med lastbiler på Assensvej, se figur 6.2.  
 
Assens Kommune vil i forbindelse med en eventuel indvindingstilladelse som vejmyndighed skulle 
give en tilladelse efter lov om offentlige veje, og vil i den forbindelse kunne stille vilkår for afvikling 
af trafikken. 
 

 
Figur 6.2. Kort over veje og bygninger i nærheden af de miljøvurderede arealer ved Brylle samt det 
miljøvurderede areal ved Borreby Møllegård. Aktuel indvinding foregår mellem de to delområder ved Brylle. 

6.1.4 Ledningsoplysninger 
På Figur 6.3 fremgår de ledninger, der er placeret i nærheden af de miljøvurderede arealer. En el-
ledning i form af et stikkabel løber ind i den sydlige del af det nordlige areal.  
I forbindelse med råstofgravning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I 
nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet. 
Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med udarbejdelsen af tilladelsen. 
Påvirkningen vurderes at være mindre. 
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Figur 6.3. Kort over ledningsoplysninger i og nær det miljøvurderede areal. 

6.1.5 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Arealforbrug Mindre Lokal Mindre Midlertidig Mindre 
Bebyggelse Stor Lokal Mindre Midlertidig Moderat 
Trafik og 
transport Stor  Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Lednings-
oplysninger Stor Lokal Stor Midlertidig/ 

vedvarende Mindre 

Tabel 6.2. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af bebyggelse og infrastruktur. 

 
6.1.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være særlige behov for afværgeforanstaltninger i relation til bebyggelse og 
infrastruktur.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, gravefelter, 
afstandskrav til bebyggelse mv i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen 
indarbejdes desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden 
lovgivning end råstofloven. 
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6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Relevante udpegninger i forhold til disse emner er vist på figur 6.3. 
 

 
Figur 6.3. Kort over større sammenhængende landskaber, særligt værdifuldt landbrugsområde og 
særligt værdifuldt landskabsområde (bevaringsværdigt landskab) fra kommuneplan for Assens 
Kommune 2017-2029. 
 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 
Hovedparten af området ligger inden for Assens Kommunes udpegning af større 
sammenhængende landskabsområde, der som udgangspunkt skal friholdes fra nye større 
tekniske anlæg. Endvidere skal udpegningen blandt andet sikre, at ændringer i landskabet ikke vil 
forstyrre landskabsoplevelsen eller forringe landskabsværdien. Se også afsnit om landskab 
nedenfor.  
 
Den østlige del af området ligger inden for et særligt værdifuldt landskabsområde 
(bevaringsværdigt landskab på figur 6.3). Inden for særligt værdifulde landskaber skal der lægges 
stor vægt på at beskytte og forbedre de karaktertræk, der gør landskabet særligt karakteristisk 
eller på anden måde oplevelsesrigt. Der skal således i disse områder lægges meget stor vægt på, 
at der kun er aktiviteter i området, der medvirker til at beskytte eller forbedre landskabets karakter. 
Se også afsnit om landskab nedenfor. 
 
Der er ingen fredede fortidsminder eller fund inden for området. Odense Bys Museer oplyser, at 
indvindingsområdet ligger i et område med særdeles mange fortidsminder, særligt øst for arealet, 
i området ned mod Odense Å, er området rigt på fortidsminder. Endvidere ligger arealet i 
umiddelbar forlængelse af et eksisterende graveområde, hvor der bl.a. er registreret et 
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kogegrubeområde fra bronzealderen. Det kan således ikke udelukkes, at det miljøvurderede areal 
rummer jordfaste fortidsminder.  
 
For at afklare, om det miljøvurderede areal rummer fortidsminder, vil det være nødvendigt at 
foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersøgelsens 
resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives, eller 
om det vil være nødvendigt yderligere at foretage en egentlig arkæologisk udgravning. Museet 
opfordrer bygherre til at kontakte museet på et tidligt tidspunkt i projekteringen. 
 
Da der ikke forekommer fredede fortidsminder eller fund inden for de miljøvurderede arealer, 
vurderes det, at råstofindvinding vil udgøre en mindre miljøpåvirkning i forhold til fortidsminder. 
 

6.2.2 Landskab 
Jordbrug 
En del af det nordlige og hele det sydlige miljøvurderede areal ligger inden for et område, der i 
kommuneplanen for Assens Kommune er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde, 
hvilket betyder at landbrugets udviklingsmuligheder skal vægtes højt. Arealet anvendes i dag til 
hestehold, dyrkning af enårige afgrøder og græsning/høslæt og vil ifølge ansøger blive 
efterbehandlet til natur med vandspejl.  
 
Da det miljøvurderede areal er forholdsvist lille i forhold til det samlede areal af særligt værdifulde 
landbrugsområder i Assens Kommune, og da naturmæssige og samfundsmæssigt vigtige formål 
kan medføre nedprioritering af hensynet til jordens udnyttelse som landbrugsareal, vurderes 
råstofgravning inden for de miljøvurderede arealer ikke at være i strid med kommuneplanens 
retningslinjer. 
 
Landskab: 
Det miljøvurderede areal ved Brylle ligger jf. Assens Kommunes landskabskarakterkortlægning fra 
2013 i landskabskarakterområde nr. 5 ”Brylle Landbrugsflade” og i et område, der i 
kommuneplanen for Assens Kommune er udpeget som en del af et større sammenhængende 
landskabsområde. Den østligste del af området er en mindre del af landskabskarakterområde nr. 
11 ”Odense Ådal”, som i kommuneplanen er udpeget som Særligt Værdifuldt Landskab.  
 
Inden for landskabskarakterområdet ”Brylle Landbrugsflade” er det de intensivt dyrkede marker, 
der helt eller delvist afgrænses af tætte hegn, der er det mest karakteristiske landskabstræk. 
Landskabskarakteren er generelt i landskabskarakterområdet vurderet til at være i en middel 
tilstand især pga. den markante byudvikling omkring Tommerup og Brylle, men også de mange 
tekniske anlæg i landskabet, samt at hegn og diger med tiden er fjernet mange steder. 
Landskabskarakteren er dog netop i det miljøvurderede område med de middelstore, let bølgende 
marker og intakte hegn velbevaret. De levende hegn, der inddeler markerne, er således et vigtigt 
element i landskabets karakter. Landskabskarakterområdet er omfattet af det strategiske mål: 
”vedligeholde karakter”. Det betyder, at der kan ske ændringer i landskabet når det sker med 
hensyn til landskabets karaktergivende strukturer. Karakterområdets struktur har lokale 
variationer, men er overordnet set et landbrugslandskab i middel skala, hvor bevoksning af hegn 
og krat bryder landskabet.   
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Da området er en del af et større sammenhængende landskabsområde i Assens Kommunes 
Kommuneplan 2017-2029, er det kommunens retningslinje, at beskyttelse og udvikling af særlige 
landskabsværdier skal prioriteres, herunder synlighed eller oplevelse af landskabernes geologiske 
og kulturhistoriske fortælling. Ændringer skal ske i respekt for de landskabsværdier, der er i det 
omkringliggende landskab. For den del af området, der udgør en del af et særligt værdifuldt 
landskab, gælder, at hensynet til at beskytte eller forbedre landskabets karaktergivende strukturer 
og elementer vægtes højt. Ændringer må kun i ganske ubetydeligt omfang forringe eller forstyrre 
landskabets geologiske, kulturhistoriske eller naturbetingede kvaliteter.  
 

 
Figur 6.4. Det miljøvurderede areal set fra Humlekrogen (syd). Foto: Orbicon, den 29. august 2019. 

Inden for landskabskarakterområdet ”Odense Ådal” er det selve ådalen med en bred og stedvis 
småbakket dalbund samt en mosaik af dyrkede marker, afgræssede enge, moser, småsøer samt 
små bevoksninger der er det karakteristiske landskabstræk. Landskabet opleves uden 
forstyrrelser af andre elementer, og er desuden karakteriseret som værende ganske sparsomt 
bebygget. Landskabskarakterområdet har fået det strategiske mål ”beskyt”, fordi landskabet især 
med afsæt i de geologiske strukturer men også den ofte ekstensive karakter omkring åen er 
vurderet særligt oplevelsesrigt og sårbart. Beskyttelsesmålsætningen betyder, at der kun bør ske 
ændringer i ådalen, når det medvirker til at bevare eller styrke den geologiske fortælling, 
landskabet afspejler, samt oplevelsen heraf. 
 
Da området er en del af et særligt værdifuldt område i Assens Kommunes Kommuneplan 2017-
2029, er det kommunens retningslinje, at hensynet til at beskytte eller forbedre landskabets 
karaktergivende strukturer og elementer vægtes højt. Ændringer må kun i ganske ubetydeligt 
omfang forringe eller forstyrre landskabets geologiske, kulturhistoriske eller naturbetingede 
kvaliteter. 
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Råstofgravning inden for de miljøvurderede arealer vurderes at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Det vurderes, at den landskabelige 
påvirkning af området vil være stor, navnlig i den østligste del af arealet med ådalsmiljøet. En 
mindre del af det sydlige areal er også omfattet af ådalsmiljøet. Det vurderes at påvirkningen vil 
være forholdsvis lokal i et område der grundet den eksisterende råstofgrav allerede er præget af 
råstofaktiviteter. Råstofgravning vil resultere i at området øst for Assensvej bliver et landskab med 
først teknisk præg og derefter forventeligt et sølandskab. Området afgrænses naturligt mod øst af 
ådalslandskabet.   
 
Det er som udgangspunkt lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der 
på det konkrete sted er særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – 
fx grundvand eller landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. Den endelige 
påvirkning af landskabet vil afhænge af den konkrete efterbehandling. 
 

6.2.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Arkæologi og 
fortidsminder Mindre Lokal Stor Vedvarende Mindre 

Landskab Stor  Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 
Tabel 6.3. Samlet miljøpåvirkning af landskab, fortidsminder og arkæologi. 

 
6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

En væsentlig påvirkning af landskabelige værdier kan undgås ved at afgrænse området så 
sårbare dele af ådalsmiljøet ikke medtages og ved en efterbehandling der tager hensyn til de 
landskabelige interesser. 
 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til fortidsminder og 
arkæologi.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår vedrørende for eksempel gravedybde og 
gravefelter. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af 
tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.3 Naturinteresser 
6.3.1 Natura 2000 og beskyttet natur 

Relevante naturinteresser og kommunale naturudpegninger er vist samlet på figur 6.5. 
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Figur 6.5 Kort over naturinteresser, kommunal naturudpegning og beskyttelseslinjer i nærhed af det 
miljøvurderede areal. 

Beskyttet natur og arter 
Det miljøvurderede areal udgøres af to arealer, som anvendes til landbrug. Arealerne er omgivet 
og delt af levende hegn. Mellem de to arealer findes et aktivt råstofindvindingsområde. Indenfor 
arealernes afgrænsning er der ikke forekomst af arealer, som er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur (§3-beskyttelse), og arealernes HNV-
værdi1 er lav (0-3). 
 
Nord for det miljøvurderede areal løber Borreby Møllebæk, og syd og øst for løber Holmehave 
Bæk. Den samlede økologiske tilstand for de to vandløb er moderat. Vandløbene løber sammen 
øst for det miljøvurderede areal, og begge vandløb er §3-beskyttet. I tilknytning til de to vandløb 
findes en række arealer med beskyttet eng, mose og vandhuller. Umiddelbart nord og syd for de 
miljøvurderede arealer ligger moseområder, der er B-målsat som naturområder af national eller 
regional betydning. Ændringer af §3-beskyttede arealers tilstand kræver dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven. 
 
Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 5262, hvor det 
konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere 
tids gravning, men at der kan være midlertidige vandspejlsændringer i den tidlige fase af 
gravningen.  
 

                                                      
1 HNV – High Nature Value, vægter naturværdien af et areal ud fra 14 parametre, der spænder fra 
landskabsforhold og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi 
på op til 13. 
2 Miljøstyrelsen 2000. Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 
526. 
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Der vurderes at være risiko for en væsentlig påvirkning af omgivende beskyttet natur, hvis 
råstofindvindingen under grundvandsspejlet ikke tilrettelægges på en måde, som minimerer 
risikoen for vandspejlsændringer. Inden der gives en råstoftilladelse, skal det, på baggrund af en 
konkret grave- og efterbehandlingsplan, vurderes nærmere, om og i givet fald hvordan 
udgravningen af det miljøvurderede areal vil påvirke områdets hydrologi og de nærliggende moser 
og vandhuller, samt om der er risiko for påvirkning hvis en konkret graveplan omfatter udledning 
af vand til de to beskyttede vandløb. 
 
En række plante- og dyrearter er i medfør af habitatdirektivets bilag IV særligt beskyttede (bilag 
IV-arter). Beskyttelsen gælder såvel indenfor som udenfor Natura 2000-områderne, dvs. at der 
ikke må gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. For bilag IV-planter gælder, 
at bestande ikke må reduceres eller deres levesteder forringes, uanset hvilket livsstadie de 
befinder sig i. Derudover skal der tages hensyn til forekomsten af fredede eller sjældne og truede 
planter og dyr opført på den danske rødliste. 
 
Der er foretaget databasesøgning efter forekomst af bilag IV-arter, fredede arter og rødlistede 
arter indenfor de miljøvurderede områder. Der er søgt i databaserne Naturdata (Danmarks 
Miljøportal) og Naturbasen (Danmarks Fugle og Natur). 
 
Der ikke kendskab til bilag IV-arter eller andre fredede, rødlistede eller sjældne plante- eller 
dyrearter inden for det miljøvurderede areal. I moseområdet nordøst for det miljøvurderede areal 
er der registreret forekomst af maj-gøgeurt, som er fredet. 
 
Det miljøvurderede areal ligger indenfor det naturlige udbredelsesområde for en række bilag IV-
arter3. Det omfatter: flere arter af flagermus, markfirben samt stor vandsalamander, spidssnudet 
frø.  
 
Der vurderes ikke at være egnede levesteder for bilag IV-arter indenfor det miljøvurderede areal, 
da arealet alene anvendes til landbrug. De omgivende læhegn kan have funktion som ledelinjer 
for områdets flagermus, og der kan være bilag-IV-padder i de nærliggende moser og vandhuller.   
 
På det foreliggende grundlag vurderes det, at der er risiko for en mindre miljøpåvirkning af bilag 
IV-arter. Det er ikke muligt at vurdere de helt konkrete påvirkningsfaktorer, da der ikke foreligger 
en konkret grave- og efterbehandlingsplan, og da de konkrete forhold vedrørende forekomsten af 
plante- og dyrearter, herunder bilag IV-arter, kan ændre sig, inden en ansøgning om 
gravetilladelse foreligger. Forekomst af bilag IV-arter og risiko for negative påvirkninger af deres 
levesteder skal derfor altid vurderes nærmere og evt. undersøges forud for, at en råstoftilladelse 
gives. 
 
Forslagsstiller har anført at arealet vil blive efterbehandlet til natur med søer, ligesom det 
forventes for den eksisterende grusgrav i området. Såfremt der efter endt råstofindvinding 
efterbehandles til natur, vil de miljøvurderede arealer i sammenhæng med det mellemliggende 

                                                      
3 Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 
administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig 
rapport fra DMU nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf 
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aktive graveområde kunne blive til nye levesteder for bl.a. bilag IV-arter og til bedre økologiske 
forbindelser.  
 
Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 450 meter øst for det miljøvurderede areal. Natura 
2000-område N114 ”Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å”, som udgøres af 
habitatområde H98. 
 
Nærmeste Fuglebeskyttelsesområder, 121 – Arreskov Sø og 110 – Odense Fjord ligger begge ca. 
15 km væk og nærmeste Ramsarområde er Lillebælt, Ramsarområde R15 og 
Fuglebeskyttelsesområde F47, som ligger 22 km vest for det miljøvurderede areal. 
Tilladelser til aktiviteter i eller uden for Natura 2000-områder må ikke skade de arter eller 
naturtyper, som området er udpeget for. Derfor skal der foretages en vurdering af, om vedtagelse 
af Forslag til Råstofplan 2020, med udlægning af det miljøvurderede areal, i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, kan have en væsentlig negativ påvirkning på de arter 
og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. 
 
Natura 2000-område N114 har et areal på ca. 303 ha. Dette Natura 2000-område er specielt 
udpeget for at sikre Fyns største vandløb. Området er generelt snævert afgrænset til vandløbene, 
men langs med Odense Å er der visse steder udpeget vandløbsnære arealer. 
Udpegningsgrundlaget er vist på figur 6.6, som er fra Natura 2000-plan 2016-2021. 
 

 
Figur 6.6 Udpegningsgrundlag for det nærmestliggende Natura 2000 område. 

Natura 2000-området rummer arealer med grundvandsafhængige habitatnaturtyper (kildevæld) 
langs Odense Å. Odense Å og de udpegede naturtyper er beliggende øst for Holmehave Bæk, 
der således er beliggende mellem det miljøvurderede areal og de udpegede naturtyper.  
 
Afhængig af, hvordan indvindingen tilrettelægges, vil råstofgravning i det miljøvurderede areal 
kunne medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et begrænset område i og omkring 
graveområdet. Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af de registrerede habitatnaturtyper, 
da de miljøvurderede arealer og Natura 2000-området er beliggende på hver side af et topografisk 
vandskel mellem de to vandløb, se figur 6.7. 
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Figur 6.7 De miljøvurderede arealers beliggenhed i forhold til vandskel og det nærmest liggende Natura 2000 
område. Det miljøvurderede areal er vist med sort og habitatområdet med blå signatur. 

Det vurderes desuden, at emissioner af kvælstofoxider fra graveaktiviteterne vil være 
begrænsede og lokale, og derfor ikke vil medføre målbare forøgelser af luftens indhold af 
kvælstofoxider i Natura 2000-området.  
 
Odder forekommer i Odense Å og Borreby Møllebæk. Odder kan potentielt påvirkes gennem 
forstyrrelse ved menneskelig aktivitet. Vegetation langs bredden af et vandløb, er med til at sikre 
en grad af uforstyrrethed for odder, hvor eksempelvis træer, buske og rørskov giver odderen 
mulighed for uforstyrret at gå i vandet og passere strækninger med forstyrrelser. Aktiviteten i et 
graveområde vil hovedsageligt stå på i dagtimerne og ikke i nattetimerne, hvor odder aktivt 
fouragerer i åen.  
 
Odder er relativ tolerant overfor støj, når den er i hvile. Flere eksempler fremgår af Jeffries 
(1987)4, hvor blandt andet mindre anlægsarbejder og beskæring af opvækst langs 
vandløbsbredden ikke havde synlig effekt på odder, og hvor et tilfælde af skovrydning ikke havde 
effekt på en rastende odder, før aktiviteten var umiddelbart over boets placering. Støj fra 
graveområdet i dagtimerne vurderes ikke at påvirke eventuelle rastende oddere nær ved 
graveområdet.  
 
                                                      
4 Jeffries, D.J. ,1987: The effects of angling interests on otters Lutra lutra, with particular reference 
to disturbance. – Angling and wildlife in Freshwaters, 17E Symposium No. 19.:23-30. Edited by 
P.S. Mailand & A.K.Turner. Institute of Terrestrial Ecology, Grange over Sands. 
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Aktivitet i graveområdet vurderes ikke at forstyrre odderen i de tilstødende vandløb, under 
forudsætning af, at mindst den ene vandløbsbred friholdes for aktivitet og bevarer sin naturlige 
vegetation. 
 
Det vurderes samlet, at det kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller 
arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, eller Natura 2000-områdets integritet.  
Råstofindvinding i det miljøvurderede areal vil heller ikke påvirke øvrige Natura 2000-områder 
beliggende i større afstande herunder Natura 2000-område Odense Fjord, som også udgør et 
Fuglebeskyttelsesområde, og som er beliggende ca. 15 km nordøst for de miljøvurderede arealer. 
 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 
Den nordøstlige del af det miljøvurderede areal er i Assens Kommuneplan udpeget som:  

 Potentielt naturområde 
 Potentielt vådområde (lavbundsareal, der kan genoprettes) 

 
De tilgrænsende § 3 beskyttede arealer er udpeget som: 

 Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
 
Ifølge kommunens retningslinje skal indsatsen for de potentielle naturområder bidrage til at 
forbedre og udbygge naturgrundlaget i disse områder, og det skal ske gennem kommunens 
naturforvaltningsindsats. Inden for de udpegede potentielle vådområder kan der ikke meddeles 
tilladelse efter planlovens § 35 til forhold, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau 
kan genskabes. 
 
Påvirkningsgraden af det udpegede område afhænger af, hvordan en konkret grave- og 
efterbehandlingsplan udfærdiges for det miljøvurderede areal. Arealets status som potentielt 
natur- og vådområde vil som udgangspunkt være uændret under råstofindvinding, men hvis der 
efterbehandles til natur, kan det medføre en positiv påvirkning, afhængig af hvordan 
efterbehandlingen realiseres.  
 
Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser omfatter §3-beskyttet natur. Ifølge 
kommuneplanens retningslinje om beskyttede naturområder, må der ikke ske ændringer af 
tilstanden i arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Medmindre væsentlige 
samfundsinteresser taler herfor og forudsat, at ændringen ikke medfører nogen eller alene en 
ubetydelig forringelse af de aktuelle naturmæssige værdier, eller mulighederne for at realisere de i 
kommuneplanen indeholdte naturkvalitetsmål. 
 
Det vurderes, at de omgivende arealers status som udpegede naturområder (områder med 
særlige naturbeskyttelsesinteresser) kan opretholdes, hvis indvinding tilrettelægges på en sådan 
måde, at risiko for vandspejlsændringer minimeres. Det vurderes samlet, at påvirkningsgraden af 
de kommunale udpegninger er moderat. 
 

6.3.3 Beskyttelseslinjer 
Holmehave Bæk er omfattet af åbeskyttelseslinje, der rækker ind i henholdsvis den syd og østlige 
del af de to arealer. Indenfor åbeskyttelseslinjen må der ikke uden dispensation fra kommunen 
foretages terrænændringer.  
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Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde 
landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante og dyreliv.  
 
Væsentlige terrænændringer kan derfor medføre negativ påvirkning af vandløbet som 
landskabselement og funktion som spredningskorridor, mens efterbehandling til natur kan være i 
overensstemmelse med beskyttelseslinjens formål. Der vurderes at være risiko for en moderat 
miljøpåvirkning.  
 

6.3.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Beskyttet 
natur Mindre Regional Stor Kortvarig Væsentlig 

Bilag IV-arter 
mv. Lille Regional Mindre 

Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Mindre 

Natura 2000 Meget lille Regional Mindre 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Kommunal 
natur-
udpegning 

Mindre Regional Mindre 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Moderat 

Beskyttelses-
linjer Mindre Regional Mindre Vedvarende Moderat 

Tabel 6.4. Samlet miljøpåvirkning af naturinteresser. 

 
6.3.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

I en evt. råstoftilladelse bør der stilles vilkår, fx i form af afstandskrav, som sikrer, at 
råstofindvinding under grundvandsspejlet tilrettelægges på en måde, som minimerer risikoen for 
negativ påvirkning af omgivende beskyttet natur. 
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, graveafstand og 
gravefelter mv i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden 
eventuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end 
råstofloven. 
 

6.4 Vandmiljø 
Figur 6.8 viser relevante temaer om grundvand, vandforsyning og overfladevand. 
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Figur 6.8. Drikkevandinteresser, boringer og overfladevand. 

6.4.1 Grundvand og vandforsyning 
Det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og delvis 
inden for nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Således er ca. en tredjedel af det 
nordligste areal udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde, mens ca. 
halvdelen af det sydligste - og lille areal er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og 
indsatsområde. De miljøvurderede arealer ligger ikke i indvindingsopland til almen vandforsyning. 
 
Der er registreret 5 vandforsyningsboringer i det nordlige miljøvurderede areal: DGU nre. 145.387, 
145.406 og 145.1634, 145.2100 og 145.1731. Ifølge telefonisk oplysning fra Assens Kommune 
har mindst en ejendom på Humlekrogen privat vandforsyning, men der er også mindst en 
ejendom, der er tilkoblet almen vandforsyning fra Brylle Vandværk. 
 
DGU nr. 145.387 er en boring fra 1961, sandsynligvis udført som gartneriboring. Boringen er ikke 
tilknyttet nogen indvindingstilladelse jf. Jupiter. Boringen er boret til 19 meter. De øverste 9 meter 
er en brønd, herunder er der angivet sand. Vandspejlet er ud fra en meget gammel pejling angivet 
til 7,5 meter under terræn, dvs. i kote 18,9 DVR90. De samme geologiske oplysninger er til stede 
ved DGU nr. 145.406, der ligger samme sted som 145.387. Muligvis er der tale om samme 
boring. 
 
DGU nr. 145.1634 er angivet som en vandforsyningsboring i Jupiter og er tilknyttet et anlæg, der 
vedrører kildefeldtundersøgelser. Boringen er ikke tilknyttet nogen indvindingstilladelse og er 
ifølge den originale borerapport udført som privat husholdningsboring til ejendommen 
Humlekrogen 30 umiddelbart øst for det miljøvurderede areal, som ifølge Assens Kommune har 
egen vandforsyning. Ifølge BBR har denne ejendom vandforsyning via brønd, hvilket derfor 
formodes at være DGU nr. 145.1634. Boringen er boret til 15 meter og viser grus og sand de 
øverste knap 5 meter, herunder følger 4 meter ler, 5 meter sand og 0,4 m ler i bunden af 
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boringen. Vandspejlet er ved en pejling fra 1981 (boringens etablering) målt til 1,6 meter under 
terræn, svarende til kote 15,3 DVR90. 
 
DGU nr. 145.2100 er en markvandingsboring til 24 meter. Der er givet tilladelse til indvinding af 
15.000 m3 årligt, men boringen har ikke været i anvendelse siden 2013, jf. Jupiter. Der er 
hovedsageligt sand fra terræn til bund af boringen, dog med 3 indslag af lerlag på 0,5 til 1,5 
meters tykkelse. Vandstanden er ved en pejling i 2016 målt til 19,4 meter under terræn, svarende 
til kote 5,6 DVR90. 
 
DGU nr. 145.1731 er en gartneriboring til 22 meter. Boringen har ikke nogen aktiv indvindings-
tilladelse, og den seneste indberetning er fra 2004. Der er sand i boringen undtagen i et 5 meter 
tykt morænelerlag fra 5 til 10 meter under terræn. Vandstanden er ved en pejling i 1991 målt til 
6,3 meter under terræn, svarende til kote 18,7 DVR90. 
 
I det sydlige område er der ingen boringer, men 4 vandforsyningsboringer tæt ved.  
 
DGU nr. 145.446 og 145.3819 ligger hhv. 100 og 300 m vest for det sydlige område (og 500 m 
syd for det nordlige område). DGU nr. 145.446 er ikke tilknyttet nogen tilladelse i Jupiter, men er 
muligvis en husholdningsboring. Der er sand fra terræn til bund, dvs. 20 meter under terræn, dog 
med et 3 meter morænelerlag fra 4-7 meter under terræn. Vandspejlet er 4,6 meter under terræn, 
svarende til kote 20,3 DVR90. For DGU nr. 145.3819 er der ingen information om anvendelse 
eller geologi. 
 
DGU nr. 145.873 og 145.850 er beliggende mellem 425 og 475 meter øst for det sydlige område. 
DGU nr. 145.873 er en markvandingsboring, der er boret til 19 meter, og som bortset fra 1,5 
meter moræneler indeholder sand og grus. Vandspejlet er 1,9 meter under terræn svarende til 
kote 19 DVR90. Boringen er tildelt en tilladelse på 30.000 m3 årligt, men der er senest indberettet 
en indvinding på 12.000 m3 i 2012. DGU nr. 145.850 er angivet som en vandforsyningsboring i 
Jupiter. Boringen er ikke tilknyttet nogen indvindingstilladelse jf. Jupiter, men kan være en privat 
husholdningsboring. Boringen er 16 meter dyb, hvor de øverste 8,5 meter er en brønd. Der er 
sand til boringens bund. En gammel pejling fra 1976 viser et vandspejl 8 meter under terræn 
svarende til kote 11,9 DVR90. 
 
For det øverste terrænnære magasin er der optegnet et potentialekort fra kortlægningen i Odense 
Vest5. Dette kort viser en overordnet grundvandstrømning ned mod Odense Å, dvs. mod øst-
sydøst i det miljøvurderede areal. Ifølge dette potentialekort er vandspejlet omkring kote 20 
DVR90 i det miljøvurderede areal, hvilket passer meget godt med de fleste af boringernes 
pejlinger. Enkelte boringer har dog markant lavere vandspejl, nede omkring kote 5 DVR90 og kote 
11 DVR90. Dette tillægges ikke betydning, men kan være et udtryk for et indvindingspåvirket 
vandspejl. Modellen bag potentialekortet er dog ikke tilstrækkelig detaljeret til at kunne vise det 
vandskel, der er mellem Holmehave Bæk og Odense Å. Reelt set vil grundvandsstrømning i det 
terrænnære magasin derfor kun være ned mod Borreby Møllebæk og Holmehave Bæk, som løber 
sammen nordøst for området og fører grundvandet mod nord.  
 
Grundvandsstrømningen i det dybe grundvandsmagasin er overordnet set mod sydøst.  

                                                      
5 Naturstyrelsen. Hydrologisk model for kortlægningsområdet Odense Vest. Niras. Maj 2013. 
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Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces, og råstofgravning kan ifølge Miljøsty-
relsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med den uregu-
lerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i 
landbruget.  
 
Det vurderes, at råstofindvinding over grundvandsspejlet ikke vil medføre nogen kvantitativ på-
virkning af grundvandet6. Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens 
projekt nr. 5267, hvor det konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring 
råstofgrave efter længere tids gravning. 
 
I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kva-
litative påvirkninger af grundvandet8. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb 
af forurenet vand fra naboarealer og muligheden for pyritoxidation med deraf følgende frigivelse af 
sulfat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller 
okkerudfældning. 
 
Vurderet ud fra boringerne i det miljøvurderede areal vurderes der kun at være et begrænset 
dæklag af moræneler, der bliver bortgravet, da de terrænnære lag primært består af sand og grus. 
Det betyder, at beskyttelsen af det dybereliggende grundvandsmagasin ikke ændres ved 
bortgravning af sand og grus. Da en stor del af råstofressourcen findes under grundvandsspejlet, 
forventes de miljøvurderede arealer at blive efterbehandlet til natur med åbent vandspejl. 
Råstofgravningen vil derfor medføre, at tilførslen af pesticider og gødningsstoffer ophører indenfor 
det miljøvurderede areal. 
 
I det miljøvurderede areal ved Brylle, der reelt består af to områder, vurderes det, at 
råstofindvinding ikke udgør en trussel mod drikkevandet i OSD. Der er dog mindst en privat 
husholdningsboring (DGU nr. 145.1634), som kan blive påvirket væsentligt ved råstofindvinding i 
det nordlige delområde. En mulig påvirkning skal vurderes nærmere i forbindelse med en konkret 
råstoftilladelse. Efterbehandling af de miljøvurderede arealer til natur vurderes at være gavnligt i 
forhold til drikkevandsinteresserne. 
 

6.4.2 Overfladevand 
Der er beskyttede vandløb nær det miljøvurderede areal. Borreby Møllebæk løber langs den 
nordlige afgrænsning af det nordlige område og Holmehave Bæk løber øst for det nordlige 
område og syd for den sydlige afgrænsning af det sydlige område. Der er langs vandløbene 
udpeget beskyttede moseområder. Ved det nordlige område er der endvidere engarealer langs 
vandløbet. 
 
På baggrund af digitale højdedata er det vurderet, at vandløbet ved det sydlige råstofområde er i 
kote 19 m, mens det langs det nordlige område er omkring kote 16 m. Dvs. at vandspejlet i 
                                                      
6 Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 
7 Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 526. Miljøstyrelsen 
2000. 
8 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 36/38 

 

vandløbet er på niveau med eller under vandspejlet for det terrænnære grundvand, og der må 
derfor forventes at være en hydraulisk sammenhæng mellem vandløb og det sandmagasin, hvor 
der skal graves. Dette gælder også mose- og engområderne. En evt. påvirkning af vandløb og 
naturområder kan dog imødegås dels ved at holde afstand til vandløb og moser, dels ved at der 
ved opstart af gravning under grundvandsspejl kun bortgraves moderate mængder ad gangen 
således, at der indstiller sig en hydraulisk ligevægt. 
 

6.4.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Grundvand 
og vand-
forsyning 

Mindre Lokal Mindre  Midlertidig Væsentlig 

Overflade-
vand Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Tabel 6.5. Samlet påvirkning af vandmiljø. 

 
6.4.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

I forhold til privat drikkevandsforsyning, herunder DGU nr. 145.1634, i det nordlige delområde, bør 
der holdes en graveafstand, som er tilstrækkelig til at sikre, at boringen, vandspejlet og 
vandkvaliteten ikke påvirkes væsentligt ved råstofindvinding. Alternativt kan ejendomme med 
privat drikkevandsforsyning på Humlekrogen, herunder Humlekrogen 30 tilkobles almen 
vandforsyning fra Brylle Vandværk. 
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, graveafstand og 
gravefelter mv i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden 
eventuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end 
råstofloven. 
 

6.5 0-alternativ 
0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, og der dermed 
ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil området henligge, som det ser ud i 
dag. 
 
For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde råstoffer andre ste-
der inden for samme geografiske område. Regionsrådet foretager løbende kortlægning efter rå-
stofforekomster, og forslag til nye indvindingsområder vil blive fremlagt i kommende revisioner af 
råstofplanen eller som tillæg til en gældende råstofplan. 
 
I forbindelse med den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 vil der blive taget 
stilling til forskellige alternative områder til råstofforsyning.  
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6.6 Kumulative effekter 
Der er tale om en udvidelse/fortsættelse af råstofindvinding i umiddelbar nærhed til et 
eksisterende råstofgraveområde. Der er endvidere miljøvurderet et område benævnt Borreby 
Møllegård nord for det nordlige delområde ved Brylle. Det forventes, at den eksisterende 
råstofindvinding afvikles efterhånden som råstofferne indvindes, og at graven efterhånden 
efterbehandles, hvorfor de samlede miljøpåvirkninger ikke forventes at øges væsentligt.  
 
Den samlede tunge trafik inden for lokalområdet forventes derfor heller ikke at øges væsentligt. 
Det kan dog ikke udelukkes, at forskellige virksomheder ønsker at indvinde samtidigt i områderne 
Brylle og Borreby Møllegård, eller at den nuværende virksomhed ønsker at øge indvindingen 
væsentligt, hvis både Brylle og Borreby Møllegård udlægges som nye råstofgraveområder. De 
kumulative effekter vil i så fald være øget trafik i lokalområdet, især på Assensvej og en øget 
påvirkning fra råstofindvinding. Under alle omstændigheder vurderes påvirkningsperioden fra 
råstofindvinding i lokalområdet at blive længere ved udlægning af Brylle som nyt 
råstofgraveområde.   
 
En større, sammenhængende del af landskabet vil blive påvirket af råstofgravning. Selvom der 
sker en løbende efterbehandling der tilpasses det omgivende landskab, vil der være en 
permanent forandring af landskabet. Den kumulerede landskabspåvirkning er uafhængig af om 
naboarealer graves samtidig eller efter hinanden. 
 
Der er ikke identificeret øvrige projekter, der kan have kumulativ effekt med udlægningen af det 
miljøvurderede areal som råstofgraveområde. 
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7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan Region Syddanmark vil over-
våge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.  
 
Udlæg af råstofgraveområderne ved Brylle vil ikke i sig selv bevirke ændringer i miljøtilstanden for 
områderne. Det sker først, efter der er meddelt en råstoftilladelse, og ansøger har startet 
aktiviteterne. Regionen vurderer ikke, at der er behov for særlig overvågning af planens 
miljøpåvirkninger, idet kommunens eksisterende overvågning af miljøforhold sammen med 
regionens tilsyn i forbindelse med en eventuel senere gravetilladelse vurderes at være 
tilstrækkeligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1 
 

 
Miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold. 
 



 

 

 

 

1/16 

 

Miljøscreening 

Forslag til Råstofplan 2020 

Region Syddanmark 

 

Muligt råstofgraveområde  

Brylle – Assens Kommune 

Udarbejdet juli 2019 

 

  



   Side 2 

 

 

2/16 

 

Udgiver Region Syddanmark 

Regional Udvikling, Miljø og Råstof-

fer 

Damhaven 12, 7100 Vejle 
www.regionsyddanmark.dk 

  

Juli 2019    

    

Gennemført af: Orbicon A/S 

 

  

 

  

Indhold 

 Baggrund for miljøscreeningen ........................................................................................ 3 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 .................................................................. 3 

 Miljøscreening ........................................................................................................................... 5 

2.1 Kumulative effekter ............................................................................................................... 15 

2.2 Sammenfatning ....................................................................................................................... 15 

 

  



   Side 3 

 

 

3/16 

 

DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (Råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Scoping  -
afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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udarbejdelse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen 

tages højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 

miljøscreeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels, om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, dels hvilke miljøforhold, der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af miljøforhold, som skal behandles yderligere i 

de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således, hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 

indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for, hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  
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Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil resultere i en 

støjpåvirkning i området, både fra selve 

gravearbejdet og fra transport af materi-

ale i råstofgravens driftsperiode. I en 

eventuel gravetilladelse vil der blive fast-

sat vilkår for støj, hvor der tages højde 

for den konkrete placering af graveområ-

det i forhold til støjfølsomme områder, 

herunder beboelse. 

Der er 14 boliger i en afstand af 200 m 

Der er 24 boliger i en afstand af 500 m 

Sundhedstilstand   X Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke menneskers sundhed, forudsat 

at de fastsatte krav i en eventuel gravetil-

ladelse overholdes – disse omfatter bl.a. 

vilkår, der regulerer forhold som grund-

vandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Svage grupper X   Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

  X Området anvendes til landbrugsmæssige 

formål. Planen vurderes ikke at medføre 

væsentlige påvirkninger på de rekreative 

interesser. 

Der er ikke udpeget rekreative interesser 

i området i kommuneplanen. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der findes 1 vindmøller vest for området 

indenfor en afstand af 1,7 km. Vindmøl-

len er fra 1996 og har en installeret effekt 

på 600 kW, og den vurderes ikke at have 

en væsentlig støjmæssig påvirkning på 

denne afstand. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Nærmeste Natura 2000 område er 

Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og 

Lindved Å (Natura 2000 område nr. 114 

og Habitatområde nr. H98), ca. 400 vest 

for området. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Nærmeste Ramsar område ligger ca. 22 

km mod vest (Natura 2000 område nr. 

112, Lillebælt / Ramsarområde nr. 15.) 

§ 3 beskyttet natur  X  Området indeholder ingen beskyttede 

naturområder jf. naturbeskyttelseslovens 

§ 3, men grænser dog umiddelbart op til 

§ 3 beskyttede moser indeholdende be-

skyttede vandløb. Derudover findes be-

skyttet engareal i umiddelbar nærhed af 

området. 

Plante og dyreliv   X Der er ikke kendskab til artsfund i områ-

det, men selve området og naturområ-

derne nær området kan rumme plante- 

og dyreliv, der er beskyttet. 

Hvis det i forbindelse med at evt. kom-

mende projekt vurderes, at der er risiko 

for påvirkning af plante- og dyreliv, for-

udsættes det, at der foretages de nød-

vendige foranstaltninger. 

Sjældne, udryddelsestru-
ede el. fredede dyr, plan-
ter el. naturtyper 

  X Se ovenfor. 

Økologiske forbindelser  X  Området grænser umiddelbart op til om-

råder, der i Assens Kommuneplan er ud-

peget som naturbeskyttelsesområder og 

særlig værdifuld natur, mens potentiel 
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Begrundelser/Bemærkninger 

natur omfatter den nordlige del af områ-

det 

Fredninger X   Der er ingen konflikt med fredede områ-

der. 

Fredskov X   Området rummer ingen fredskovsarealer. 

Skovrejsning   X En mindre del af området ligger inden for 

en udpegning for uønsket skovrejsning. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

 X  Området ligger delvist inden for en åbe-

skyttelseslinje 

Kystnærhedszonen X    

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Det meste af området ligger inden for 

større sammenhængende landskabsom-

råde, og den østlige kant af området lig-

ger inden for et særligt værdifuldt land-

skabsområde. 

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X Der ligger ingen udpegede kulturmiljøer 

eller kirker inden for eller i nærheden af 

området. Bevaringsværdige bygninger 

fremgår ikke af kommuneplanen. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der er ingen fredede fortidsminder eller 

fund inden for området. En evt. kom-

mende udgravning skal imidlertid udføres 

jf. museumslovens § 27. Stk. 2. ”Findes 

der under jordarbejde spor af fortidsmin-

der, skal arbejdet standses, i det omfang 

det berører fortidsmindet. Fortidsmindet 

skal straks anmeldes til kulturministeren 

eller det nærmeste statslige eller statsan-

erkendte kulturhistoriske museum…” 

Jordbrug  X  En stor del af området ligger inden for 

udpeget særligt værdifuldt landbrugsom-

råde. 

Geologiske interesser X   Området er ikke omfattet af geologiske 

interesser 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

  X Der er ingen beskyttede diger inden for 

området, men et enkelt dige grænser op 

til den sydlige del af området. 

I en eventuel råstoftilladelse vil der 

kunne blive stillet krav om graveafstand 

til digerne. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Råstofindvinding i området vil medføre 

trafik med tunge køretøjer i forbindelse 
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Begrundelser/Bemærkninger 

med driften ved kørsel til og fra graveom-

rådet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Adgangsvej og oversigtsforhold i den for-

bindelse kan påvirke sikkerhed og tryg-

hed for trafikanter og de nærmeste na-

boer. 

Støj fra trafik  X  Den vestlige kant af området ligger in-

denfor støjzonen fra landevejen.  

Der vil komme støj ved kørsel til og fra 

området 

Risiko for ulykker  X  Mere (tung) trafik vil give større risiko for 

ulykker, særligt i forbindelse med vejnet, 

der ikke er forberedt til tung trafik. Det 

vurderes dog på nuværende tidspunkt, at 

der ikke er større risiko forbundet med 

transport af råstoffer end anden almin-

delig godstransport 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  X  Området er 36,2 ha og planlægges an-

vendt til indvinding af sand, grus og sten. 

Indvinding på hele arealet vil blive omfat-

tet af miljøvurderingslovens (LBK nr. 

1225 af 25/10/2018) bilag 1, 19: Råstof-

indvinding fra åbne brud, hvor 
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Begrundelser/Bemærkninger 

minestedets areal er over 25 hektar, eller 

tørvegravning på et areal over 150 hek-

tar. 

Området ligger i syd direkte op til eksiste-

rende råstofindvinding og udlagt råstof-

graveområde, mens det i nord hovedsa-

geligt er indeholdt i et større råstofinte-

resseområde, Brændekilde-Fangel. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i for-

hold til energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Hvorvidt der skal bruges 

vand i forbindelse med en eventuel rå-

stofgravning i området, kommer an på 

ansøgningen og kommunens efterføl-

gende sagsbehandling. Et eventuelt vand-

forbrug vil derfor ikke kunne estimeres 

under den indledede planproces. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X    

Affald   X Der produceres ikke affald i forbindelse 

med indvinding af sand, grus og sten el. 

ler. 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefil-

tre fra råstofgravens materiel mv. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

forudsættes bortskaffet efter de regler, 

der er gældende i Assens Kommune. 

Forurening, miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt   X Der vil sandsynligvis forekomme udstød-

ning fra indvinding, forarbejdning og 

transport af råstoffer, men den vil meget 

hurtigt blive stærkt fortyndet. Der fore-

kommer normalt ikke lugt i forbindelse 

med råstofindvinding. 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes ikke indvinding om nat-

ten og dermed ikke behov for belysning 

udover lys på gravemaskiner og lastbiler. 

Jordforurening   X Der er registreret en V1 kortlagt jordforu-

rening, der grænser umiddelbart op til 

det sydlige delområde i området. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Området ligger i område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD) og delvis in-

den for nitratfølsomt indvindingsområde 

og indsatsområde.  

Området liger ikke i indvindingsopland til 

almen vandforsyning.   

Der er registreret 4 vandforsyningsborin-

ger i området: undersøgelsesboringer 

(DGU nre. 145.387 og 145.1634), mark-

vandingsboring (DGU nr. 145.2100) og 
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Begrundelser/Bemærkninger 

boring til gartneri (DGU nr. 145.1731). 

Derudover findes der yderligere 4 borin-

ger registreret til vandforsyning mindre 

end 350 meter fra området. 

Overfladevand  X  Der er beskyttede vandløb nær området. 

Udledning af spildevand X   Råstofgravning genererer ikke spilde-

vand, og der er ingen spildevandsudled-

ning i eller nær området. 

Støj og vibrationer  X  Der vil forekomme støj og vibrationer fra 

gravning og trafik med tunge køretøjer.  

Ledningsoplysninger 

Naturgasledninger X    

El-ledninger  X  Der går en enkelt el-ledning ind i områ-

det 

Kloakledninger   X Umiddelbart langs områdets kant 

Telefon- og datakabler   X Umiddelbart langs områdets kant 

Vandforsyningsledninger   X Umiddelbart langs områdets kant 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan   X Området er ikke omfattet af kommune-

planrammer. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Området er omfattet af retningslinjer for 

følgende udpegninger i Kommuneplan 

2017-2029: 

• Områder hvor skovrejsning er 

uønsket 

• Større sammenhængende land-

skabsområde 

• Særligt værdifuldt landskab 

• Særligt værdifulde landbrugsom-

råder 

Disse retningslinjer er behandlet under 

ovenstående emner. 

Natur- og vandplan   X Området berører ikke Vandområdeplan 

2015-2021 for Vandområdedistrikt Jyl-

land og Fyn - Hovedvandopland 1.13 

Odense Fjord. 

Affaldsplan X    

Trafikplan   X Der er ikke modstridende interesser i tra-

fikplanen. 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan for Region 

Syddanmark. Området består af to del-

områder, der begge ligger op til et eksi-

sterende råstofgraveområde. Det 
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Begrundelser/Bemærkninger 

nordlige delområde ligger desuden in-

denfor et udpeget råstofinteresseom-

råde. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien, der er indarbejdet i kommu-

neplanen. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ingen bemærkninger i forhold til Vand-

forsyningsplan 2010-2021 for Assens 

Kommune 

Landsplandirektiv X    

Afstand til lufthavne   X Ca. 17 km syd for Beldringe Lufthavn 

 

2.1 Kumulative effekter 

Vurdering af Natura 2000 habitatområdet skal ses i sammenhæng med nærliggende beskyttede 

vandløb, moser og overfladevand. 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 
Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  
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• Befolkning og Sundhed (Støjpåvirkning) 
 

• Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000 områder, andre internationale beskyttel-
sesområder (Ramsar), § 3 beskyttet natur, økologiske forbindelser og beskyttelseslin-
jer) 

 

• Kulturhistorie og landskab (landskabelige værdier og jordbrug) 

• Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, sikkerhed/tryghed, støj fra trafik og 

risiko for ulykker) 

• Ressourceanvendelse (Arealforbrug) 

• Forurening, miljøfremmede stoffer mm. (Grundvand og vandforsyning, overflade-

vand og støj og vibrationer) 

• Ledningsoplysninger (Elledninger) 
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Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner, der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår i 

vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Fjelsted i Middelfart Kommune, behandles forholdet 

til det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1:  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 10,5 km vest for det miljøvurderede areal. Det er 
Natura 2000-område N112 ”Lillebælt”, som udgøres af Habitatområde H96 og 
Fuglebeskyttelsesområde F47. Fuglebeskyttelsesområdet er også Ramsarområde (R15). Det er i rapporten 

konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller deres 

udpegningsgrundlag, og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 6.3.1, 

6.3.3 og 6.3.4) 

 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


26. april 2021   

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 96: 

 

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 47: 

 

 



26. april 2021   

For habitatområdet er de tilføjede naturtyper ret næringsfattige søer, brunvandede søer og 

avneknippemose. Der er ikke fjernet naturtyper fra det foreslåede udpegningsgrundlag. For 

fuglebeskyttelsesområdet er de tilføjede arter blåhals og rørdrum, mens hvinand, toppet skallesluger, 

brushane, engsnarre, og mosehornugle alle er fjernet fra det foreslåede udpegningsgrundlag.  

Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et 
begrænset område i og omkring graveområdet. De tilføjede naturtyper og arter på områdernes 

udpegningsgrundlag vurderes ikke at ændre Natura 2000-områdets sårbarhed overfor råstofgravning i det 

miljøvurderede areal. På grund af afstanden til Natura 2000-området kan det afvises, at råstofindvindingen 

vil kunne påvirke naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede 

udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-områdets integritet. De foreslåede opdaterede 

udpegningsgrundlag medfører dermed ingen ændring i forhold til miljørapportens afsnit 6.3.3 og 6.3.4. 
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1. Indledning 
Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for 
justeringer eller revision af den eksisterende Råstofplan. I den forbindelse skal forslag til 
fremtidige råstofgraveområder miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som 
råstofgraveområde i den kommende råstofplan for Region Syddanmark. Denne miljørapport 
omhandler et område med forekomst af sand, grus og sten, som er foreslået af Nymølle 
Stenindustrier A/S i forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 
2020, se figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1 Det miljøvurderede areal vist med sort stiplet streg. 

Der er indledningsvis foretaget en screening og afgrænsning af potentielle miljøpåvirkninger, som 
omfatter de faktorer, som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4: den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, kulturarv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer, samt 
de planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel 
væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse.  
 
Der er gennemført en høring af screening og afgrænsning ved berørte myndigheder, og på 
baggrund af indkomne høringssvar er der foretaget en endelig afgrænsning af de miljøforhold, der 
skal behandles i nærværende miljørapport. Miljørapporten er således udarbejdet for at afklare 
hvilken miljøpåvirkning, det vil resultere i, hvis området udlægges som graveområde. 
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Miljørapporten indgår som en del af den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020, 
der udføres af Region Syddanmark. Det skal hertil bemærkes, at klimatiske faktorer, materielle 
goder alene behandles i den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020.  
 
Miljøvurderingen af råstofplanen sker i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold, der beskrives i 
miljøvurderingen, afvejes i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af 
råstofressourcernes udnyttelse samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn. 
 
I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold - også den rå-
stofressource, der forventes at være i området. 
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2. Ikke-teknisk resume 
Region Syddanmark ønsker med denne miljøvurdering at afklare, hvilken miljøpåvirkning det vil 
resultere i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde for sand, grus og sten. 
 

2.1 Høring af berørte myndigheder 
Der er indkommet et enkelt bidrag under høringen af de berørte myndigheder. Det drejer sig om 
bemærkninger vedrørende fund af fortidsminder og det miljøvurderede areals potentiale for at 
rumme fortidsminder.  
 

2.2 Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal er beliggende i forbindelse med et større, udlagt råstofgraveområde 
Fjelsted, som det fremgår af Råstofplan 2016, bestående af flere større og mindre arealer. I øst 
grænser det miljøvurderede areal op til Fjellerupvej og i syd op til Store Landevej, begge steder 
med tilgrænsende råstofgraveområder, og i råstofgraveområdet lige øst for Fjellerupvej foregår 
der aktuelt indvinding. 
 
Råstofressourcen vurderes at udgøre ca. 950.000 m3 sand grus og sten, heraf ca. 160.000 
m3grus og sten > 2 mm.  
 
Region Syddanmark vurderer, at det miljøvurderede areal kan bidrage til råstofforsyningen  på 
Vestfyn. 
 

2.3 Miljøpåvirkninger 
Det miljøvurderede areal (figur 1.1) omfatter hovedsageligt juletræsplantage/granplantage. Der 
findes bebyggelse spredt i hele området, især langs Store Landevej og Gl. Hovedvej lige syd for 
arealet og Fjellerupvej øst for samt langs Rørupvej sydvest for arealet. I forhold til gener fra 
råstofindvinding for beboere forekommer der ikke beboelse inden for selve det miljøvurderede 
areal, men enkelte stuehuse til landbrugsejendomme ligger i øst og syd tæt opad det 
miljøvurderede areal. Inden for en afstand af 200 meter fra det miljøvurderede areal findes 28 
boliger, og inden for en afstand af 500 meter forekommer i alt 51 boliger.  
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at kunne 
medføre en øget belastning med lastbiler i området, såfremt der vil pågå indvinding i det 
miljøvurderede areal samtidig med, at der foregår indvinding øst for Fjellerupvej. Den trafikale 
påvirkning vurderes at være moderat. 
 
Det miljøvurderede areal ligger lige syd for den statslige arealreservation til naturgasledning. 
 
I forbindelse med råstofgravning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I 
nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet. 
Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med tilladelsen.  
Det miljøvurderede areal ligger inden for et område, der i kommuneplanen for Middelfart 
Kommune er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Muligheden for genetablering til 
jordbrug efter endt gravning vil afhænge af det konkrete graveprojekt. Der er sandsynlighed for 
tab af landbrugsjord, hvis der graves under grundvandsspejlet eller arealet henlægges til natur 
efter endt gravning. 
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Det miljøvurderede areal ved Fjelsted ligger uden for de i kommuneplanen for Middelfart 
udpegede landskabelige interesseområder. De karaktergivende elementer i landskabet er 
juletræsplantager/granplantager og bevoksningen og bevoksede diger, der uregelmæssigt 
afgrænser området. I en større sammenhæng ligger det miljøvurderede areal i et bånd af 
småskove og tidligere og nuværende råstofgraveområder, der mere eller mindre følger Store 
Landevej, som gennemskærer landbrugslandskabet. Den landskabelige påvirkning vurderes at 
være mindre, da det eksisterende landskab stort set ikke kan opleves udefra, grundet de tætte 
bevoksninger og beplantninger.   
 
Der er ikke registreret fredede fortidsminder indenfor det miljøvurderede areal, men da arealet 
ligger i et område med særdeles mange fortidsminder, kan det ikke udelukkes, at der findes 
jordfaste fortidsminder. Der findes et beskyttet dige, som ligger vinkelret på og grænser til det 
miljøvurderede areal mod nordvest, og langs den sydvestlige afgrænsning af det miljøvurderede 
areal findes også et beskyttet dige, som et enkelt sted rækker ind i området på en mindre 
strækning. Råstofgravning kan således forudsætte dispensation efter museumsloven, eller krav 
om afstand til de beskyttede diger.  
 
Det miljøvurderede areal rummer beskyttet sø, mose og overdrev. Bortgravning af de beskyttede 
naturtyper vurderes at være en væsentlig påvirkning. Naturområderne kan være levested for 
beskyttede padder. Ved en konkret ansøgning om gravetilladelse skal det derfor vurderes, om der 
er risiko for påvirkning af bilag IV-arter. Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af Natura 
2000-områder på grund af stor afstand (10,5 km). 
 
Det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og mellem to 
indvindingsoplande tilhørende Fjelsted Vandværk. I den vestlige del af det miljøvurderede areal er 
der ca. 0,2 ha, der er beliggende i indvindingsopland, mens der i den østlige del af arealet er knap 
0,4 ha, der er beliggende i indvindingsopland. Arealet er beliggende i en afstand af ca. 1.900 
meter fra Fjelsted Vandværks boringer. Der er ikke følsomme indvindingsområder eller 
indsatsområder i det miljøvurderede areal.  
 
Det dybe grundvandsmagasin, hvorfra der indvindes vand til Fjelsted Vandværk, har lille 
sårbarhed, da dæklag af ler over grundvandsmagasinet yder en god beskyttelse. Dæklagene 
findes primært under råstofressourcen, og de vil derfor ikke blive påvirket af råstofgravning, 
hvorfor beskyttelsen og dermed sårbarheden ikke ændres nævneværdigt.  
 
Der er to nærliggende husholdningsboringer i sydlig retning for det miljøvurderede areal, der ikke 
kan afvises at kunne blive påvirket. Disse private vandforsyninger kan tilgodeses ved at stille 
vilkår i en evt. råstoftilladelse, herunder afstandskrav og vilkår for driften af indvindingsområdet og 
eventuelt for arealanvendelsen på efterbehandlede arealer.  
 
Det miljøvurderede areal rummer ved den sydlige afgrænsning af graveområdet beskyttet natur i 
form af en sø og mose. En bortgravning kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven. En 
påvirkning vurderes at kunne imødegås bl.a. ved at holde afstand til sø og mose og ved, at der 
ved opstart af gravning under grundvandsspejl kun bortgraves moderate mængder ad gangen 
således, at risiko for påvirkning af grundvandsspejlet minimeres. 
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Der er ikke identificeret behov for afværgeforanstaltninger. Samtidig indvinding i det 
miljøvurderede areal og i det aktive graveområde mod øst vil kunne medføre kumulativ effekt i 
forhold til trafik, støj og støv. Dette vurderes imidlertid at kunne håndteres gennem vilkår i en 
eventuel råstoftilladelse.  
 

3. Metode 
Råstofplanen vil indeholde en udpegning af råstofgraveområder og retningslinjer for den fremti-
dige udnyttelse af områderne. Miljøvurderingen af hvert enkelt område anvendes dels som en 
vurdering af områdets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde 
materiale, der kan udvindes, dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger. Med afsæt i 
vurderingerne af hvert enkelt område foretages en samlet vurdering af hvilke områder, der skal 
indgå i den endelige råstofplan, hvilke miljøpåvirkninger dette kan medføre samt forslag til 
afværgeforanstaltninger og overvågning. Dette sammenskrives i miljørapporten til den samlede 
råstofplan. 
 
I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle på-
virkninger ved realisering af råstofplanen inden for det pågældende område. 
 

3.1 Miljøpåvirkning 
Grundlæggende foretages miljøvurderingen på det samme detaljeringsniveau, som forslaget til 
råstofplanen har. Det betyder, at der tages udgangspunkt i en fuldstændig udnyttelse af hele 
råstofgraveområdet. 
 
Dette betyder, at hele området i forhold til vurderingen graves op. I den efterfølgende fase, hvor 
der skal gives konkrete gravetilladelser inden for graveområdet, vil der sandsynligvis ikke ske en 
fuldstændig udnyttelse af området. Dette kan dog ikke lægges til grund i denne miljørapport, da 
det afhænger af de mere detaljerede gravetilladelser. 
 
Ved hvert miljøemne foretages en skematisk opsamling af miljøpåvirkningen ud fra kriterierne i 
tabel 3.1. 
 

Kriterier Beskrivelse  

Sandsynlighed Ved ”sandsynlighed” 
forstås chancen for at 
en beskrevet 
miljøeffekt indtræffer. 

Sandsynligheden defineres som: 
Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med 
vished indtræde. 
Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Lille: Der er lille sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at 
den pågældende påvirkning vil forekomme. 

Geografisk 
udbredelse 

Ved ”påvirkningens 
geografiske 
udbredelse” forstås 

International: Påvirkningen vil brede sig over 
Danmarks landegrænse. 
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den geografiske 
udstrækning en 
miljøpåvirkning 
forventes at have. 

National: Påvirkningen omfatter en større del af 
Danmark (både hav og land). 
Regional: Påvirkningen er begrænset til 
planområdet og et område i en afstand på op til 
ca. 20-30 km. 
Lokal: Påvirkningerne er begrænset til 
planområdet og områder umiddelbart uden for 
planområdet. 

Påvirkningsgrad Ved ”påvirkningsgrad” 
forstås, hvor kraftigt et 
miljøforhold påvirkes 
af planen. 

Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad 
blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning 
ske tab af struktur eller funktion. 
Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen 
grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 
Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre 
grad blive påvirket. Områdets funktion og 
struktur vil blive bevaret. 
Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive 
påvirket. 

Varighed Ved ”påvirkningens 
varighed” forstås, hvor 
lang tid planens 
påvirkning vil finde 
sted. 

Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i 
mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 
Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen 
vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 
Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende 
forekomme i anlægsfasen. 

Konsekvenser På baggrund af vurde-
ringen af planens 
påvirkning (sandsyn-
lighed, geografisk 
udbredelse, påvirk-
ningsgrad, påvirk-
nings varighed), samt 
en konkret vurdering af 
det enkelte miljø-
forhold foretages en 
samlet vurdering af 
planens konsekven-
ser. 

Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at 
det ved en negativ påvirkning bør overvejes at 
ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at 
mindske påvirkningen eller afveje 
konsekvenserne i forbindelse med 
beslutningsprocessen om projektets realisering. 
Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som 
ved en negativ påvirkning kræver overvejelser 
om afværgeforanstaltninger som led i 
realiseringen af projektet. 
Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der 
ikke vurderes behov for afværgeforan-
staltninger. 
Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at 
de ikke er relevante at tage højde for ved 
projektets realisering. 

Tabel 3.1. Metode for vurdering af miljøpåvirkning. 

 
Planens konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 
effekter er relevante for at beskrive planens miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderings-
reglerne. 
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Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve, uanset om 
konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i 
skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering 
(mindre eller ingen/ubetydelig effekt). 
Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan 
derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. 
 
De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik, opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller 
lokaliteter. Et udfyldt skema med skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning kan f.eks. se ud 
som tabel 3.2. 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Miljøforhold 1 Lille Regional Lille  Midlertidig Ingen / 
ubetydelig 

Miljøforhold 2 
 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Miljøforhold 3 
 Stor  Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold 4 
 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Tabel 3.2. Eksempel på skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning. 

 
3.2 Afværgeforanstaltninger  

De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for planens indvirkning af 
miljøet, beskrives for det enkelte miljøemne.  
 

3.3 0-alternativ  
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der 
vil ske, hvis planen ikke realiseres.  
 

3.4 Kumulative effekter  
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller 
fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentlig miljøpåvirkning i 
sammenhæng/samspil med planens miljøpåvirkninger. 
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4. Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal er beliggende i forbindelse med et større udlagt råstofgraveområde 
Fjelsted, som det fremgår af Råstofplan 2016, bestående af flere større og mindre arealer. I øst 
grænser det miljøvurderede areal op til Fjellerupvej og i syd op til Store Landevej, begge steder 
med tilgrænsende råstofgraveområder, og i råstofgraveområdet lige øst for Fjellerupvej foregår 
der aktuelt indvinding, se figur 4.1. 
 

 
Figur 4.1. Det miljøvurderede areal og råstofgraveområde Fjelsted i Råstofplan 2016 samt status for 
råstofindvinding. 

Det miljøvurderede areal er i figur 4.2 vist sammen med de udførte boringer og 2 eksisterende 
Jupiterboringer inden for arealet samt terrænkurver. Ansøger Nymølle Stenindustrier A/S har i det 
fremsendte materiale sendt oplysninger om 6 råstofboringer, som er udført i 2018. Der er ikke 
medsendt sigteanalyser, mens resultatet af 4 SE-analyser. De 2 eksisterende råstofboringer, 
DGU nr. 135.921 og 135.923, er begge udført i 1981, og den ene, DGU nr. 135.921, er 
afrapporteret i en fase 2 råstofkortlægningsrapport1. Den anden har ikke været mulig at 
identificere i rapporten. Disse boringer og analyser danner grundlag for vurdering af 
råstofressourcen i det miljøvurderede areal. 
 
Det miljøvurderede areal falder overordnet set fra syd mod nord fra kote ca. 50 til 45 DVR 90, dog 
ses centralt en mindre omtrent nordvest-sydøst gående højderyg i kote ca. 52-54 DVR90. 
 
De terrænære aflejringer viser i henhold til jordartskortet (1:25.000) smeltevandssand med 
forekomst af smeltevandsgrus centralt i arealet, som delvist er sammenfaldende med 
højderyggen. Længst mod nord ses smeltevandstørv relateret til den § 3 beskyttede mose og sø. 
 
                                                      
1 Råstofkortlægning Fase 2. Sand, grus og sten. To områder i Ejby og Årup kommuner, Fjelsted, 
Handrup, Billesbølle og Dybmose, Gelsted. Fyns Amtskommune, 1985 
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I de udførte boringer er der registreret et overfladnært vandspejl, som overordnet set følger 
terrænet. I de nordlige boringer ligger det mellem 2,5 og 3,5 m u.t., mens det i den nordvestlige 
del af højderyggen er registreret til 4,8 m u.t. og centralt til 7 m u.t. Længst mod øst forekommer 
vandspejlet 2,3 m u.t. 
 

 
Figur 4.2. Det miljøvurderede areal med boringer inden for området og terrænkurver. 

Der findes 6 nye råstofboringer og 2 ældre på det miljøvurderede areal. De nye råstofboringer er 
udført til mellem 6 og 15 m u.t. 5 af de 6 boringer er stoppet ved lag af moræneler, der vurderes at 
være bund af råstofressourcen.  
 
Der er medsendt 4 SE analyser, fordelt på 3 af boringerne. 
 
Der beskrives øverst et tyndt muldlag på ca. 0,3 meter i boringerne. I flere af boringerne optræder 
der fint til fin- til mellemkornet sand, der stedvist er siltet til stærkt siltet og leret. Dette tolkes som 
overjord/overskudsjord. Mægtigheden af overjord/overskudsjord har en varierende tykkelse 
mellem ca. 2,8 og 6 meter i boring 37.9.  
 
De beskrevne råstoffer består overvejende af mellemkornet til mellem- til grovkornet sand, 
varierende mellem svagt gruset til stærkt gruset og stedvist ses lag med grovkornet og stærkt 
gruset sand. Tykkelsen af råstoflaget varierer fra ca. 3,2 meter i nord til 10,7 meter centralt i 
området, sammenfaldende med højderyggen. De største mægtigheden ses netop inden for 
højderyggen med mindst 7 meter i den nordvestlige og sydøstlige del og derfra stigende til 10,7 
meter centralt. 
 
I førnævnte kortlægningsrapport beskrives der gode forekomster af råstoffer i denne del af 
kortlægningsområdet.   
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På baggrund af de udførte boringer og de eksisterende boringer, vurderes det, at materialet kan 
anvendes som anlægsmaterialer til stabilt grus/oparbejdes til stabilt grus og 
bundsikringsmaterialer. Muligvis vil en begrænset mængde af materialet kunne benyttes til tilslag 
til beton/betonsand. 
 
Råstofforekomsten vurderes at være veldokumenteret med hensyn til minimumsdybde, mens der 
kun er 4 SE analyser til brug i vurderingen af kvalitet og ingen kornkurver. I tabel 4.1 er 
ressourcen vurderet ud fra de indsendte boreprofiler og SE analyser. Der er estimeret en 
gennemsnitlig gravedybde ud fra de indsendte boredata på ca. 10,7 meter i højdeområdet og lige 
nord derfor, hvor forekomstens dybde varierer mellem 7,7 og 13,8 m u.t. Gravedybden vurderes 
sandsynligvis at aftage mod nord til ca. 3-4 m u.t., og sandsynligvis også mod syd og sydøst, dog 
baseret på få data. Der beskrives et tyndt muldlag i boringerne på ca. 0,3 meter og en 
gennemsnitlig tykkelse af overjord og overskudsjord på ca. 2,5 meter. 
 

Tabel 4.1. Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for 
råstofindvinding. Tallet i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er 
dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er 
sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er veldokumenteret. 

Det vurderes, at det er muligt at indvinde ca. 1 mio. m3 sand og grus. Der er i denne beregning 
taget hensyn til afstandskrav og krav til skråninger mod naboarealer, veje, beskyttede diger mv. 
 

Forslag  Sikkerhed 
Fjelsted   
Areal (ha) 15,8  
Sand, grus og sten i alt 
(1000 m3) 954 4 

Grus og sten > 2 mm (1000 
m3) 157  

Forekomstens dybde (m 
u.t.) 

Gns. 10,7 meter i højdeområdet og gns. 3,5 
meter udenfor 5 

Overjord og overskudsjord Gns. 2,5 meter 5 
Gravning under 
grundvandsspejl 

Det vurderes, at hovedparten af ressourcen 
ligger under grundvandsspejl.  5 

Anvendelse 
Anlægsmateriale (stabilt grus/oparbejdes til 
stabilt grus, bundsikringsmateriale, fyldsand, evt. 
kan en begrænset mængde anvendes til 
betonsand)  

4 

Forsyningspotentiale   
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5. Høring af berørte myndigheder 
I perioden 21. august 2019 til 13. september 2019 er der gennemført en høring af berørte 
myndigheder af miljøscreeningen og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Høringen er 
gennemført i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. 
 
Der er foretaget høring af Middelfart Kommune, Miljøstyrelsen, Odense Bys Museer som 
ansvarligt arkæologisk museum og Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed på 
råstofområdet. 
 

5.1 Middelfart Kommune 
Middelfart Kommune har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen. 
 

5.2 Odense Bys Museer 
Odense Bys Museer oplyser, at der ikke er registreret fortidsminder inden for det miljøvurderede 
areal, men at der i området generelt findes særdeles mange fortidsminder. Det kan ikke 
udelukkes, at der findes jordfaste fortidsminder i det miljøvurderede område.  
 
Museet vurderer, at der bør gennemføres en arkæologisk forundersøgelse for at afklare 
fortidsminders udstrækning og potentiale. 
 

5.3 Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen. 
 

5.4 Region Syddanmark 
Region Syddanmark har som tilladelsesmyndighed ingen kommentarer til miljørapportens indhold. 
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6. Miljøvurdering 
Der foretages i det efterfølgende dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold, dels en 
vurdering af de miljøforhold, som udlægget til råstofgraveområde potentielt kan medføre.  
 
Datagrundlaget for miljøvurderingen udgøres af informationer fra ansøger, tidligere udført 
råstofkortlægning, samt en lang række forskellige temaer fra offentlige databaser. Det vurderes, at 
det materiale, der har været tilgængeligt som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, har 
været tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 
 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 
Der findes bebyggelse spredt i hele området, og især langs Store Landevej og Gl. Hovedvej lige 
syd for arealet og Fjellerupvej øst for samt langs Rørupvej sydvest for arealet. Der findes ikke 
beboelse inden for selve det miljøvurderede areal, men inden for en afstand af 200 meter fra det 
miljøvurderede areal, findes 19 fritliggende enfamiliehuse og 9 stuehuse til landbrugsejendomme. 
Inden for en afstand af 500 meter forekommer i alt 33 fritliggende enfamiliehuse, 16 stuehuse til 
landbrugsejendomme samt 1 anden bygning til helårsbeboelse og 1 række-, kæde-, eller 
dobbelthus. Enkelte af stuehusene til landbrugsejendomme ligger i øst og syd tæt op ad det 
miljøvurderede areal. 
 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 18/34 

 

 
Figur 6.1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærheden af det miljøvurderede areal. 

På Figur 6.1 fremgår det miljøvurderede areal med to afstandszoner på henholdsvis 200 og 500 
meter. Inden for disse afstande er der en række forskellige boliger, se tabel 6.1. 
 
 

 Inden for området Antal - 200 meter Antal - 500 meter 

Fritliggende enfamiliehus 0 19 33 

Stuehus til landbrugsejendom 0 9 16 

Anden bygning til 
helårsbeboelse 

0 0 1 

Række-, kæde-, eller 
dobbelthus 

0 0 1 

Samlet antal boliger 0 28 51 
Tabel 6.1. Antal boliger omkring det miljøvurderede areal. 
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6.1.1 Bebyggelse 
Bebyggelse og beboere tæt på en råstofgrav kan potentielt blive påvirket af støj, idet alle 
maskiner og køretøjer i en råstofgrav udsender støj fra motorer. Derudover kan gravning og 
flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj.   
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, 
at der tages højde for gener for omgivelserne. Enkelte stuehuse til landbrugsejendomme ligger 
tæt op ad det miljøvurderede areal i øst og syd. Der vil i en eventuel tilladelse blive stillet krav til 
indretning og drift af grusgraven således, at eventuelle negative påvirkninger kan afværges. Den 
samlede miljøpåvirkning i forhold til bebyggelse vurderes at være moderat. 
 

6.1.2 Trafik og transport 
I forbindelse med selve råstofindvindingen vil maskiner og køretøjer i en råstofgrav samt ved 
transporten til og fra området udsende støj fra motorer, og maskiner og køretøjer kan forurene 
luften med især NOx og partikler, som kan påvirke menneskers sundhed. Indvindingen vil foregå i 
åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil 
luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt.  
 
Derudover kan flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Transporten til og fra området 
med tung trafik kan endvidere resultere i en mindsket trafiksikkerhed.  
 
Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene.  
 
Det miljøvurderede areal ligger op til Fjellerupvej i øst og Store Landevej i syd, se figur 6.2. Begge 
veje er i Trafikplanen for Middelfart Kommune udpeget som overordnede veje. Ifølge 
kommuneplanens retningslinje for overordnede veje skal nye vejtilslutninger og vejadgange 
begrænses eller undgås på det overordnede vejnet. Det vurderes, at trafikken fra området vil køre 
ud på Fjellerupvej og herfra køre mod syd ned mod Stor Landevej/Gl. Hovedvej og herfra videre 
mod den Fynske Motorvej. 
 
Det miljøvurderede areal kan lokalt indvirke på trafikafviklingen, trafikbelastningen eller støjen fra 
trafikken ved tunge køretøjer i forbindelse med driften ved kørsel til og fra anlægget. Hele området 
ligger inden for støjbelastet areal i kommuneplanen. Der vurderes ikke at være særskilt risiko for 
ulykker. Den trafikale påvirkning vurderes at være moderat. 
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, 
at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete placering af makiner mm 
i forhold til støjfølsomme områder som beboelse. 
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at medføre en 
øget belastning med lastbiler i området, såfremt der vil pågå indvinding i det miljøvurderede areal 
samtidig med, at der foregår indvinding øst for Fjellerupvej. 
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Middelfart Kommune vil i forbindelse med en eventuel indvindingstilladelse som vejmyndighed 
skulle give en tilladelse efter lov om offentlige veje og vil i den forbindelse kunne stille vilkår for 
afvikling af trafikken.  

 
Figur 6.2. Kort over veje og bygninger i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 
6.1.3 Ledningsoplysninger 

På figur 6.3 fremgår de ledninger, der er placeret indenfor og i nærheden af det miljøvurderede 
areal. I dette tilfælde løber der en vandforsyningsledning op til kanten af området sandsynligvis til 
bebyggelsen Fjellerupvej 84. Der løber ligeledes elledninger, telefonkabler og fibernet langs den 
østlige kant af arealet ud til Fjellerupvej, og elledningerne og telefonkablerne fortsætter lige inden 
for området ind til beboelsen Fjellerupvej 84. Ligeledes løber der en spildevandsledning langs 
med og lige inden for den østlige del af området til beboelsen. 
 
Det miljøvurderede areal området ligger lige syd for den statslige arealreservation til 
naturgasledning. 
 
I forbindelse med råstofgravning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I 
nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet. 
Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med tilladelsen. 
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Figur 6.3. Kort over ledningsoplysninger i og nær det miljøvurderede areal. 

6.1.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Bebyggelse Stor Lokal Stor Midlertidig Moderat 

Trafik og 
transport Stor Lokal Stor Midlertidig Moderat 

Lednings-
oplysninger Lille Lokal Lille Midlertidig Mindre 

Tabel 6.2. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af bebyggelse og infrastruktur. 

 
6.1.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til bebyggelse og 
infrastruktur.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår eksempelvis i forhold til afstand til ledninger og 
sikring af skråningsanlæg, støjvolde mv. I nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, 
så de løber uden for indvindingsarealet. Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med 
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tilladelsen. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af 
tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 
Relevante udpegninger i forhold til disse emner er vist på figur 6.4. 
 

 
Figur 6.4. Kort med særligt værdifuldt landbrugsområde og beskyttede diger. 
 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 
Der er ikke registreret fredede fortidsminder indenfor arealet. Odense Bys Museer oplyser, at 
arealet ligger i et område med særdeles mange fortidsminder, og at det således ikke kan 
udelukkes, at det miljøvurderede areal rummer jordfaste fortidsminder.  
 
For at afklare, om det miljøvurderede areal rummer fortidsminder, vil det være nødvendigt at 
foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersøgelsens 
resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives, eller 
om det vil være nødvendigt yderligere at foretage en egentlig arkæologisk udgravning. Museet 
opfordrer bygherre til at kontakte museet på et tidligt tidspunkt i projekteringen. 
 
Miljøpåvirkningen i forhold til arkæologi og fortidsminder vurderes samlet set at være moderat. 
 

6.2.2 Kulturhistorie 
Der findes et beskyttet dige, som ligger vinkelret på og grænser op til det miljøvurderede areal 
mod nordvest. Langs den sydvestlige afgrænsning af det miljøvurderede areal findes også et 
beskyttet dige, som et enkelt sted rækker ind i området på en mindre strækning.  
 
Ved sten- og jorddiger samt lignende forstås menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten, 
jord, græstørv, tang eller lignende materialer. Disse fungerer eller har fungeret som hegn med det 
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formål at markere administrative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i landskabet. Sten- 
og jorddiger har en generel beskyttelse i museumsloven, hvor bestemmelsen i § 29 a betyder, at 
de ikke må ændres. Der må normalt ikke etableres aktiviteter, som ødelægger eller i væsentlig 
grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af digerne. Der er dog mulighed for, at Middelfart 
Kommune kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde. I forbindelse med evt. råstofindvinding 
skal der derfor tages hensyn til de beskyttede sten- og jorddiger. Registreringen af digerne er 
vejledende. 
 
Grundet digernes beliggenhed på grænsen til det miljøvurderede areal, vurderes 
miljøpåvirkningen at være mindre, idet det forudsættes, at digerne ikke graves bort eller 
beskadiges. 
 

6.2.3 Landskab 
Jordbrug 
Det miljøvurderede areal ligger inden for et område, der i kommuneplanen for Middelfart 
Kommune er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Retningslinjerne for alle 
landbrugsjorder er: 
 
”I områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugets 
udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.” 
 
Det miljøvurderede areal omfatter ca. 16 ha og anvendes i dag til juletræsplantage.  
Muligheden for genetablering til jordbrug efter endt gravning, vil afhænge af det konkrete 
graveprojekt. Der er sandsynlighed for tab af landbrugsjord, hvis der graves under 
grundvandsspejlet eller arealet henlægges til natur efter endt gravning. 
 
Landskab 
Det miljøvurderede areal ved Fjelsted ligger uden for de i kommuneplanen for Middelfart 
udpegede landskabelige interesseområder. For landskabet uden for interesseområderne, også 
kaldet ’det åbne land i øvrigt’, er det væsentligt at sikre, at planlægningen for byudvikling, 
skovrejsning, større tekniske anlæg m.v. tager hensyn til landskabets karakter og bæreevne.  
 
Selve det miljøvurderede areal ligger visuelt isoleret fra de større veje, Store Landevej og 
Fjellerupvej, kun med mulighed for indblik fra et punkt fra Fjellerupvej, hvor det levende hegn er 
brudt. De karaktergivende elementer i landskabet er juletræsplantager/grantræsplantager og 
bevoksningen og bevoksede diger, der uregelmæssigt afgrænser området. I nordøst grænser 
arealet op til en gård og indkørslen dertil. Gårdens areal er omringet af løvtræer, og langs 
indkørslen står også en række løvtræer. Ellers er området omringet af enge samt spredte 
husmandssteder og gårde. I en større sammenhæng ligger det miljøvurderede areal i et bånd af 
småskove og tidligere og nuværende råstofgraveområder, der mere eller mindre følger Store 
Landevej, som gennemskærer landbrugslandskabet. Figur 6.5 viser det miljøvurderede areal set 
fra Fjellerupvej. 
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Figur 6.5. Det miljøvurderede areal set fra Fjellerupvej, vest for området. Foto: Orbicon, den 29. august 2019. 

Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Den landskabelige påvirkning vurderes at 
være mindre, da det eksisterende landskab stort set ikke kan opleves udefra, grundet de tætte 
bevoksninger og beplantninger. Den endelige visuelle påvirkning af landskabet vil afhænge af en 
konkret efterbehandlingsplan. Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af 
råstofgraven. Det er som udgangspunkt lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles 
til. Hvis der på det konkrete sted er særlige hensyn i forhold til de emner der er beskrevet i 
råstoflovens §3, fx grundvand eller landskab, kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 

6.2.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Arkæologi og 
fortidsminder Stor Lokal Stor  Vedvarende Moderat 

Kulturhistorie Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 
Jordbrug Stor Lokal Mindre Vedvarende Moderat 
Landskab Mindre Lokal Lille Midlertidig Mindre 

Tabel 6.3. Samlet miljøpåvirkning af landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi. 

 
6.2.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til landskab, fortidsminder 
og arkæologi. Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og 
afstande mv i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden 
eventuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end 
råstofloven. 
 

6.3 Naturinteresser 
Relevante naturinteresser og kommunale naturudpegninger er vist samlet på figur 6.6. 
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Figur 6.6. Kort over naturinteresser og kommunal naturudpegning i nærhed af det miljøvurderede areal. 

 
6.3.1 Natura 2000 og beskyttet natur 

Beskyttet natur og arter 
Det miljøvurderede areal udgøres overvejende af juletræsplantage. Arealet rummer en sø og 
mose i syd samt et overdrev i vest, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om 
beskyttet natur (§3-beskyttelse). På grund af naturområderne er arealets HNV-værdi2 op til middel 
(0-7). 
 
Området grænser desuden op til flere søer, moser og overdrev. Ændringer af §3-beskyttede 
arealers tilstand kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
 
Bortgravning af de beskyttede naturtyper vurderes at kunne udgøre en væsentlig påvirkning på de 
beskyttede naturtyper.  
 
Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 5263 , hvor det 
konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere 
tids gravning, men at der kan være midlertidige vandspejlsændringer i den tidlige fase af 
gravningen.  
Der vurderes at være risiko for en væsentlig påvirkning af beskyttet natur, som følge af 
bortgravning og ved gravning undergrundvandsspejl eventuelt lokal påvirkning af 
grundvandsstanden i råstofgravens opstartsfase. Inden der gives en råstoftilladelse, skal omfang 

                                                      
2 HNV – High Nature Value, vægter naturværdien af et areal ud fra 14 parametre, der spænder fra 
landskabsforhold og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi 
på op til 13. 
3 Miljøstyrelsen 2000. Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 
526. 
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og væsentlighed af bortgravet natur vurderes nærmere på baggrund af en konkret grave- og 
efterbehandlingsplan. Det skal desuden vurderes, om udgravningen af det miljøvurderede areal vil 
påvirke områdets hydrologi og de nærliggende moser og vandhuller. 
 
En række plante- og dyrearter er i medfør af habitatdirektivets bilag IV særligt beskyttede (bilag 
IV-arter). Beskyttelsen gælder såvel indenfor som udenfor Natura 2000-områderne, dvs. at der 
ikke må gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. For bilag IV-planter gælder, 
at bestande ikke må reduceres eller deres levesteder forringes uanset hvilket livsstadie de 
befinder sig i. Derudover skal der tages hensyn til forekomsten af fredede eller sjældne og truede 
planter og dyr opført på den danske rødliste. 
 
Der er foretaget databasesøgning efter forekomst af bilag IV-arter, fredede arter og rødlistede 
arter indenfor det miljøvurderede område. Der er søgt i databaserne Naturdata (Danmarks 
Miljøportal) og Naturbasen (Danmarks Fugle og Natur). 
 
Ifølge databasen Danmarks Fugle og Natur er der fundet stor vandsalamander i området nær det 
miljøvurderede areal. Det miljøvurderede areal ligger indenfor det naturlige udbredelsesområde 
for yderligere en række bilag IV-arter4. Det omfatter: flere arter af flagermus, markfirben og 
spidssnudet frø. 
 
Der vurderes ikke at være egnede levesteder for flagermus indenfor det miljøvurderede areal, da 
arealet overvejende udgøres af juletræsplantage og lysåben natur. Der kan være bilag-IV-padder i 
områdets våde og fugtige naturtyper herunder vandhuller og mose. Markfirben er typisk knyttet til 
lysåbne sandede lokaliteter, og kan forekomme på det beskyttede overdrev i den sydvestlige del 
af det miljøvurderede areal. 
 
På det foreliggende grundlag vurderes det, at der er risiko for en moderat miljøpåvirkning af bilag 
IV-arter. Det er ikke muligt at vurdere de helt konkrete påvirkningsfaktorer, da der ikke foreligger 
en konkret grave- og efterbehandlingsplan, og da de konkrete forhold vedrørende forekomsten af 
plante- og dyrearter, herunder bilag IV-arter, kan ændre sig inden en ansøgning om 
gravetilladelse foreligger. Forekomst af bilag IV-arter og risiko for negative påvirkninger af deres 
levesteder skal derfor altid vurderes nærmere og evt. undersøges forud for, at en råstoftilladelse 
gives. 
 
Råstofgravning kan ved efterbehandling til natur, medføre nye levesteder for bl.a. bilag IV-arter og 
bedre økologiske forbindelser. 
 
Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 10, 5 km vest for det miljøvurderede areal. Det er 
Natura 2000-område N112 ”Lillebælt”, som udgøres af Habitatområde H96 og 
Fuglebeskyttelsesområde F47. Fuglebeskyttelsesområdet er også Ramsarområde (R15). 
 

                                                      
4 Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 
administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig 
rapport fra DMU nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf 
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Tilladelser til aktiviteter i eller uden for Natura 2000-områder må ikke skade de arter eller 
naturtyper, som området er udpeget for. Derfor skal der foretages en vurdering af, om vedtagelse 
af Forslag til Råstofplan 2020, med udlægning af det miljøvurderede areal, i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, kan have en væsentlig negativ påvirkning på de arter 
og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. 
 
Natura 2000-område N112 har et areal på 35.043 ha, hvoraf ca. 80 % består af hav. Dette Natura 
2000-område er specielt udpeget for at sikre Lillebælt og tilknyttede kystområder med bl.a. 
strandeng, rigkær og flere skovnaturtyper. Området er et vigtigt levested for marsvin og en række 
yngle- og trækfugle. Udpegningsgrundlaget er vist på figur 6.7, som er fra Natura 2000-plan 2016-
2021. 
 

 
Figur 6.7 Udpegningsgrundlag for det nærmestliggende Natura 2000 område. 

Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et 
begrænset område i og omkring graveområdet. På grund af afstanden til Natura 2000-området 
kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller arter på Natura 2000-
områdets udpegningsgrundlag, eller Natura 2000-områdets integritet.  
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Det vurderes desuden, at emissioner af kvælstofoxider fra graveaktiviteterne vil være 
begrænsede og lokale og derfor ikke vil medføre målbare forøgelser af luftens indhold af 
kvælstofoxider i Natura 2000-området. 
 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 
De beskyttede naturtyper er i Middelfart Kommuneplan udpeget som områder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser. Ifølge kommuneplanen gælder for disse områder, at de skal bevares 
og udvides, og at der skal stilles vilkår, som sikrer overlevelse og fortsat udbredelse af de arter og 
naturtyper, der ligger til grund for udpegningen af de særligt værdifulde naturområder. 
 
Status for de udpegede naturområder (områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser) kan 
ikke opretholdes hvis arealerne bortgraves ved råstofindvindingen, og påvirkningen vil da være 
negativ. Hvis de beskyttede naturarealer forbliver upåvirket af råstofindvindingen vil påvirkningen 
være neutral. Efterbehandling til natur kan medføre en positiv påvirkning for de udpegede 
områder, afhængig af hvordan efterbehandlingen realiseres. 
 
Der vurderes at være risiko for en væsentlig påvirkning af den kommunale udpegning ved 
bortgravning af naturområderne. En påvirkning af de værdifulde naturområder vurderes at kunne 
imødegås bl.a. gennem vilkår i en indvindingstilladelse at holde afstand til sø og mose.  
 

6.3.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Beskyttet 
natur Stor Lokal Stor Vedvarende/ 

på lang sigt Væsentlig 

Bilag IV-arter 
mv. Mindre Lokal Mindre 

Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Moderat 

Natura 2000 Meget lille Regional Lille 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Kommunal 
natur-
udpegning 

Stor Lokal Stor Vedvarende/ 
på lang sigt Væsentlig 

Tabel 6.4. Samlet miljøpåvirkning af naturinteresser. 

 
6.3.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

En påvirkning af beskyttet natur vurderes at kunne imødegås bl.a. ved at holde afstand til sø og 
mose og ved, at der ved opstart af gravning under grundvandsspejl kun bortgraves moderate 
mængder ad gangen således, at risiko for påvirkning af grundvandsspejlet minimeres.  
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, -afstande og 
gravefelter mv i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden 
eventuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end 
råstofloven. 
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6.4 Vandmiljø 
Figur 6.8 viser relevante temaer om grundvand, vandforsyning og overfladevand. 
 

 
Figur 6.8. Drikkevandinteresser, indvindingsoplande, boringer og overfladevand.  

 
6.4.1 Grundvand og vandforsyning 

Det miljøvurderede areal er beliggende i forbindelse med et større, udlagt råstofgraveområde, 
bestående af flere større og mindre arealer. Arealet ligger i område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) og mellem to indvindingsoplande tilhørende Fjelsted Vandværk og 
umiddelbart nord for indvindingsoplandet til Rørup og Omegns Vandværk. I den vestlige del af det 
miljøvurderede areal er der ca. 0,2 ha, der er beliggende i indvindingsopland, mens der i den 
østlige del af arealet er knap 0,4 ha, der er beliggende i indvindingsopland.  
 
Der er ikke udpeget følsomme indvindingsområder eller indsatsområder indenfor det 
miljøvurderede areal. Det primære grundvandsmagasin har således lille sårbarhed overfor nitrat 
og påvirkning fra terræn i øvrigt. 
 
Fjelsted Vandværk indvinder fra to boringer; DGU nr. 135.1080 og 135.1133. Vandværket 
indvinder fra et sandmagasin betegnet ”KS2” i statens grundvandskortlægning for Nordfyn5. KS2 
udgør generelt det primære grundvandsmagasin i området. I vandværkets boringer er der 
generelt mellem 15 og 20 meter ler over magasinet. Mere terrænnært optræder et sandmagasin 
”KS1”, der optræder sporadisk i området. 
 
I vandværksboringerne er vandspejlet truffet i ca. kote 22,5 DVR90 svarende til ca. 9,7 meter 
under terræn. 
                                                      
5 Naturstyrelsen. Redegørelse for Nordfyn. Middelfart Kommune, 2014 
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Strømningsretningen i det primære magasin er i området nær det miljøvurderede areal rettet fra 
syd mod nord. Ud fra potentialekortet fra statens grundvandskortlægning er potentialet i det 
primære magasin ved det miljøvurderede areal omkring kote 42 DVR90, mens potentialet i det 
mere terrænnære magasin er omkring kote 44 DVR90. Der er således en nedadrettet gradient fra 
det terrænnære til det primære magasin. Strømningsretningen i det terrænnære magasin er fra 
sydøst mod nordvest. 
 
Nærmeste indvindingsboring til almen vandforsyning er DGU nr. 135.1099 tilhørende Rørup og 
Omegns Vandværk. Boringen er beliggende ca. 675 meter sydvest for det miljøvurderede areal. 
Indvindingsoplandet til vandværket strækker sig dog ikke hen under det miljøvurderede areal.  
 
Nærmeste registrerede vandforsyningsboringer er tre private husholdningsboringer, DGU nr. 
135.1577 beliggende 225 meter vest for området, og DGU nr. 135.1578 beliggende ca. 90 meter 
sydvest for området, og DGU nr. 135.1734 beliggende 100 meter sydøst for området. Derudover 
findes der en boring, DGU nr. 135.1157, ca. 500 meter øst for området tilhørende Fun Park Fyn. 
Der er dog ingen aktiv indvindingstilladelse til denne boring. Seneste indberettede indvinding er 
fra 2004. 
 
Der er ingen geologisk eller anden information om disse husholdningsboringer, mens det for DGU 
nr. 135.1157 fremgår, at der primært er sand de øverste 6 meter og herunder moræneler til 20 
meter under terræn. Under de 20 meter optræder der smeltevandssand og morænesand til 
boringens bund 33 meter under terræn. 
 
Indenfor arealet findes som nævnt i afsnit 4 to råstofboringer, DGU nr. 135.921 og 135.923. 
Førstnævnte er 17 meter dyb og viser sand til knap 11 meter under terræn. DGU nr. 135.923 er 
kun boret til 6 meter og viser sand i hele boringen. 
 
Terrænet i det miljøvurderede areal falder overordnet set fra syd mod nord fra kote ca. 50 til 45  
DVR 90, dog ses centralt en mindre omtrent nordvest-sydøst gående højderyg i kote ca. 52-54 
DVR90. I forbindelse med råstofboringerne i området er der registreret et overfladenært 
vandspejl, som overordnet set følger terrænet. I de nordlige boringer ligger det mellem 2,5 og 3,5 
m u.t., mens det i den nordvestlige del af højderyggen er registreret til 4,8 m u.t. og centralt til 7 m 
u.t. Længst mod øst forekommer vandspejlet 2,3 m u.t. En del af råstofressourcen er således 
beliggende under grundvandsspejl. 
 
Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces og råstofgravning kan ifølge Miljøsty-
relsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med den uregu-
lerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i 
landbruget.  
 
Det gælder generelt, at fjernelse af overjorden medfører forøget sårbarhed af grundvandet over 
for både nitrat og pesticider, men i indvindingsfasen tilføres der ikke nitrat og pesticider. Da den 
umættede zones tykkelse vil være mindsket efter indvindingen, vil den infiltrerende nedbør 
hurtigere nå grundvandsspejlet, og sårbarheden af det øvre grundvand vil derfor som regel være 
større efter råstofindvinding, end før indvindingen begyndte.  
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Effekter af gravning under grundvandsspejl er som tidligere nævnt belyst i Miljøstyrelsens projekt 
nr. 5266, hvor det konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring 
råstofgrave efter længere tids gravning. 
 
I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kva-
litative påvirkninger af grundvandet7. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb 
af forurenet vand fra naboarealer og muligheden for pyritoxidation med deraf følgende frigivelse af 
sulfat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller 
okkerudfældning. 
 
Da en stor del af råstofressourcen findes under grundvandsspejlet, er det overvejende 
sandsynligt, at råstofindvinding vil foregå under grundvandsspejlet, og at dele af området derfor vil 
blive efterbehandlet til natur i form af en gravesø, og råstofgravning vil derfor medføre, at tilførslen 
af pesticider og gødningsstoffer ophører indenfor det miljøvurderede areal. 
 
Indenfor det miljøvurderede areal vurderes det dybe grundvandsmagasin, hvorfra der indvindes 
vand til Fjelsted Vandværk, som tidligere beskrevet at have lille sårbarhed, da dæklag af ler over 
grundvandsmagasinet yder en god beskyttelse. Dæklagene findes primært under 
råstofressourcen, og de vil derfor ikke blive påvirket af råstofgravning, hvorfor beskyttelsen og 
dermed sårbarheden ikke ændres nævneværdigt.  
 
Der er ingen præcise oplysninger om de indvindingsmæssige forhold ved de tre 
husholdningsboringer, men muligvis indvindes der fra samme sandlag, hvorfra der skal bortgraves 
sand. Er det tilfældet, kan det ikke afvises, at der vil kunne være en påvirkning af de to nærmest 
liggende husholdningsboringer. Den tredje ligger så langt fra området, at den ikke vurderes at 
være i fare for påvirkning. De to nærmeste private vandforsyninger kan tilgodeses ved at stille 
vilkår i en evt. råstoftilladelse, herunder afstandskrav og vilkår for driften af indvindingsområdet og 
eventuelt for arealanvendelsen på efterbehandlede arealer.  
 

6.4.2 Overfladevand 
Det miljøvurderede areal rummer længst mod syd en sø og mose, som er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur (§3-beskyttelse). 
 
Bortgravning af de beskyttede våde naturtyper vurderes at kunne udgøre en væsentlig påvirkning 
af overfladevand.   
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 526. Miljøstyrelsen 
2000. 
7 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 
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6.4.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Grundvand 
og vand-
forsyning 

Mindre Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Overflade-
vand Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 

Tabel 6.5. Samlet påvirkning af vandmiljø. 

 
6.4.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og gravefelter mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. De to nærmeste private vandforsyninger bør tilgodeses 
ved at stille vilkår, der sikrer mod negativ påvirkning.  
 
En påvirkning af overfladevand vurderes at kunne imødegås bl.a. ved at holde afstand til sø og 
mose og ved, at der ved opstart af gravning under grundvandsspejl kun bortgraves moderate 
mængder ad gangen således, at risiko for påvirkning af grundvandsspejlet minimeres. 
 
I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af 
tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.5 0-alternativ 
0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, og der dermed 
ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil området henligge, som det ser ud i 
dag. 
 
For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde råstoffer andre ste-
der inden for samme geografiske område. Regionsrådet foretager løbende kortlægning efter rå-
stofforekomster, og forslag til nye indvindingsområder vil blive fremlagt i kommende revisioner af 
råstofplanen eller som tillæg til en gældende råstofplan. 
 
I forbindelse med den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 vil der blive taget 
stilling til forskellige alternative områder til råstofforsyning.  
 

6.6 Kumulative effekter 
Der er tale om en udvidelse af råstofgraveområdet ved Fjelsted i umiddelbar nærhed til et 
eksisterende råstofgraveområde. Især trafik, men også støj og støv fra indvinding i det 
miljøvurderede område vurderes lokalt at medføre en øget miljøbelastning i lokalområdet, såfremt 
der vil pågå indvinding i det miljøvurderede areal samtidig med, at der foregår indvinding øst for 
Fjellerupvej. 
 
Der er ikke identificeret øvrige projekter, der kan have kumulativ effekt med udlægningen af 
råstofgraveområdet. 
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7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan Region Syddanmark vil over-
våge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.  
 
Udlæg af råstofgraveområde Fjelsted vil ikke i sig selv bevirke ændringer i miljøtilstanden for 
områderne. Det sker først, efter der er meddelt en råstoftilladelse, og ansøger har startet 
aktiviteterne. Det vurderes, at der ikke er behov for særlig overvågning af planens 
miljøpåvirkninger, idet kommunens eksisterende overvågning af miljøforhold sammen med 
regionens tilsyn i forbindelse med en eventuel senere gravetilladelse vurderes at være 
tilstrækkeligt.  
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (Råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Scoping  -
afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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udarbejdelse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen 

tages højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 

miljøscreeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels, om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, dels hvilke miljøforhold, der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af miljøforhold, som skal behandles yderligere i 

de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således, hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 

indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for, hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  
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Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil resultere i en 

støjpåvirkning i området, både fra selve 

gravearbejdet og fra transport af materi-

ale i råstofgravens driftsperiode. I en 

eventuel gravetilladelse vil der blive fast-

sat vilkår for støj, hvor der tages højde 

for den konkrete placering af graveområ-

det i forhold til støjfølsomme områder, 

herunder beboelse. 

Der er 28 boliger i en afstand af 200 m. 

Der er 31 boliger i en afstand af 500 m. 

Sundhedstilstand   X Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke menneskers sundhed, forudsat 

at de fastsatte krav i en eventuel gravetil-

ladelse overholdes – disse omfatter bl.a. 

vilkår, der regulerer forhold som 
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Begrundelser/Bemærkninger 

grundvandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold. 

Svage grupper X   Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

  X Området anvendes til landbrugsmæssige 

formål, men grænser dog umiddelbart op 

til et lokalplanlagt område til Fyns Som-

merland. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der er ingen vindmøller indenfor 1 km. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Nærmeste Natura 2000 område er Lille-

bælt (Natura 2000-område nr. 112, Habi-

tatområde H96 og fuglebeskyttelsesom-

råde 47), ca. 10 km vest for området. 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Natura 2000 område Lillebælt (nr. 112) 

omfatter også Ramsarområde nr. 15. 

§ 3 beskyttet natur  X  Området indeholder en § 3 beskyttet sø 

og mose i syd samt et overdrev i vest. 

Området grænser endvidere op til flere 

søer, moser og overdrev. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Plante og dyreliv   X Der er ikke kendskab til artsfund i områ-

det, men selve området og naturområ-

derne nær området kan rumme plante- 

og dyreliv, der er beskyttet. 

Hvis det i forbindelse med at evt. kom-

mende projekt vurderes, at der er risiko 

for påvirkning af plante- og dyreliv, for-

udsættes det, at der foretages de nød-

vendige foranstaltninger. 

Sjældne, udryddelsestru-
ede el. fredede dyr, plan-
ter el. naturtyper 

  X Se ovenfor. 

Økologiske forbindelser  X  Området rummer områder, der i Middel-

fart Kommuneplan er udpeget som na-

turområder. 

I miljøvurderingen ses der på konflikten 

med disse udpegninger. 

Fredninger X   Der er ingen konflikt med fredede områ-

der. 

Fredskov   X Området omfatter ikke fredskovsarealer, 

men grænser dog op til fredskov i nord-

vest. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Skovrejsning X   Der er hverken områder, hvor skov er øn-

sket eller uønsket inden for eller nær om-

rådet. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

X   Området er ikke omfattet af bygge- eller 

beskyttelseslinjer for natur. 

Kystnærhedszonen X    

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Området er ikke beliggende inden for de i 

kommuneplanen udpegede områder 

med særlige landskabelige interesser.  

Råstofgravning er dog en irreversibel pro-

ces – når råstofferne er fjernet, er land-

skabet ændret for altid.  

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X Der er ikke udpeget kulturhistoriske inte-

resser eller bevaringsværdige bygninger i 

eller nær området. 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der er ingen fredede fortidsminder eller 

fund inden for området. En evt. kom-

mende udgravning skal imidlertid udføres 

jf. museumslovens § 27. Stk. 2. ”Findes 

der under jordarbejde spor af fortidsmin-

der, skal arbejdet standses, i det omfang 

det berører fortidsmindet. Fortidsmindet 
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Begrundelser/Bemærkninger 

skal straks anmeldes til kulturministeren 

eller det nærmeste statslige eller statsan-

erkendte kulturhistoriske museum…” 

Jordbrug  X  Næsten hele området ligger inden for ud-

peget særligt værdifuldt landbrugsom-

råde. 

Geologiske interesser X   Der er ikke udpeget geologiske interesser 

i eller i nærheden af området. 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

 X  Der er to beskyttede diger, der grænser 

op til området, hvoraf det sydlige af di-

gerne på en mindre strækning rækker ind 

i området 

I en eventuel råstoftilladelse vil der 

kunne blive stillet krav om graveafstand 

til digerne. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang formodes at ske via Fjellerup-

vej og videre til det overordnede vejnet.  

Råstofindvinding i området vil medføre 

trafik med tunge køretøjer i forbindelse 

med driften ved kørsel til og fra graveom-

rådet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Adgangsvej og oversigtsforhold i den for-

bindelse kan påvirke sikkerhed og 
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Begrundelser/Bemærkninger 

tryghed for trafikanter og de nærmeste 

naboer. 

Støj fra trafik  X  Hele området ligger inden for støjbela-

stet areal i kommuneplanen.  

Der vil komme støj ved kørsel til og fra 

området 

Risiko for ulykker  X  Mere (tung) trafik vil give større risiko for 

ulykker, særligt i forbindelse med vejnet, 

der ikke er forberedt til tung trafik. Det 

vurderes dog på nuværende tidspunkt, at 

der ikke er større risiko forbundet med 

transport af råstoffer end anden almin-

delig godstransport 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Området er 15,7 ha og planlægges an-

vendt til indvinding af sand, grus og sten/ 

ler. Indvinding på hele arealet vil blive 

omfattet af miljøvurderingslovens (LBK 

nr. 1225 af 25/10/2018) Bilag 2, 2a: Rå-

stofindvinding fra åbne brud samt tørve-

gravning. 

Området er beliggende direkte overfor et 

eksisterende og aktivt råstofgraveom-

råde i Odense Kommune på den anden 

side af Fjellerupvej.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i for-

hold til energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Hvorvidt der skal bruges 

vand i forbindelse med en eventuel rå-

stofgravning i området, kommer an på 

ansøgningen og kommunens efterføl-

gende sagsbehandling. Et eventuelt vand-

forbrug vil derfor ikke kunne estimeres 

under den indledede planproces. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Et nyt råstofområde vil kunne være med 

til at dække regionens behov for råstof-

fer. Omvendt er råstofindvinding en irre-

versibel proces – ressourcen fornyes ikke. 

Affald   X Der produceres ikke affald i forbindelse 

med indvinding af sand, grus og sten el. 

ler. 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefil-

tre fra råstofgravens materiel mv. forud-

sættes bortskaffet efter de regler, der er 

gældende i Middelfart Kommune. 

Forurening, miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt   X Der vil sandsynligvis forekomme udstød-

ning fra indvinding, forarbejdning og 

transport af råstoffer, men den vil meget 

hurtigt blive stærkt fortyndet. Der 
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Begrundelser/Bemærkninger 

forekommer normalt ikke lugt i forbin-

delse med råstofindvinding. 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes ikke indvinding om nat-

ten og dermed ikke behov for belysning 

udover lys på gravemaskiner og lastbiler 

Jordforurening   X Der er ingen kortlagt jordforurening in-

den for eller nær området. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Området ligger i område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD). En meget 

lille del af den sydøstlige del af området 

ligger i indvindingsopladet til Fjelsted 

Vandværk.  

Området ligger uden for følsomme ind-

vindingsområder og indsatsområder.  

Nærmeste registrerede aktive vandforsy-

ningsboringer er private husholdningsbo-

ringer beliggende henholdsvis ca. 70 og 

90 meter syd for området og 180 meter 

vest for området. Der er tale om DGU 

nre. 135.1578, 135.1734 og 135.1577. 

Overfladevand  X  Der er flere søer indenfor og nær områ-

det. 

Udledning af spildevand X   Råstofgravning genererer ikke spilde-

vand, og der er ingen spildevandsudled-

ning i eller nær området. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Støj og vibrationer  X  Der vil forekomme støj og vibrationer fra 

gravning og trafik med tunge køretøjer.  

Ledningsoplysninger 

Naturgasledninger   X Området ligger på kanten til den statslige 

arealreservation til naturgasledning 

El-ledninger  X  Der løber el-ledninger langs kanten og 

lige inden for området ind til bebyggelsen 

Fjellerupvej 84 

Kloakledninger  X  Der løber en spildevandsledning langs 

med og lige inden for den østlige del af 

området. 

Telefon- og datakabler  X  Der løber telefonkabler langs den østlige 

kant af området og lige inden for områ-

det til bebyggelsen Fjellerupvej 84. Fiber-

net løber langs kanten af området i øst. 

Vandforsyningsledninger  X  Der løber en vandforsyningsledning op til 

kanten af området til bebyggelsen Fjelle-

rupvej 84. 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan X   Området er ikke omfattet af kommune-

planrammer. 

Natur- og vandplan   X Området berører ikke Vandområdeplan 

2015-2021 for Vandområdedistrikt 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Jylland og Fyn - Hovedvandopland 1.12 

Lillebælt/Fyn. 

Affaldsplan X    

Trafikplan   X Trafikplanen udpeger både Store Lande-

vej og Fjellerupvej som overordnede 

veje. Ifølge kommuneplanens retnings-

linje for overordnede veje skal nye vejtil-

slutninger og vejadgange begrænses eller 

undgås på det overordnede vejnet. 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan for Region 

Syddanmark. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien, der er indarbejdet i kommu-

neplanen. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ingen bemærkninger i forhold til Vand-

forsyningsplan 2010-2022 for Middelfart 

Kommune 

Landsplandirektiv X    

Afstand til lufthavne   X Området ligger ca. 18 km vest- sydvest 

for Beldringe lufthavn. 

 



   Side 15 

 

 

15/15 

 

2.1 Kumulative effekter 

Området skal vurderes i sammenhæng med en eventuel kommende udnyttelse af tilstødende rå-

stofgraveområde syd og øst herfor, dog adskilt af hhv. Store Landevej i syd og Fjellerupvej i øst. I 

området øst herfor foregår der aktuelt råstofindvinding. 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 
Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  
 

• Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning) 

• Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000-områder, andre internationale beskyttelses-

områder (Ramsar), § 3 beskyttet natur og økologiske forbindelser) 

• Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, jordbrug, beskyttede sten- og jorddi-

ger) 

• Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, sikkerhed/tryghed, støj fra trafik og risiko 

for ulykker) 

• Forurening, miljøfremmede stoffer mm. (Overfladevand, grundvand og vandforsy-

ning, støj og vibrationer) 

• Ledningsoplysninger (El-, kloak-, telefon- og datakabler og vandforsyningsledninger) 
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26. april 2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne, at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår 

i vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Davinde i Odense Kommune, behandles forholdet til 

det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1:  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 4 km nord for det miljøvurderede areal. Det er Natura 
2000-område N113 ”Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose”, som udgøres af 
habitatområde H97. Nærmeste Fuglebeskyttelsesområde er F75, Odense Fjord ca. 12 km væk.  
Det er i rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller 

deres udpegningsgrundlag, og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 

6.3.1, 6.3.4 og 6.3.5). 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 97: 

 

 

 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


26. april 2021   

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 75: 

 

Der er ikke foreslået ændringer til udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 97 og for 

fuglebeskyttelsesområdet nr. 75 er der tilføjet rørdrum og fjernet havørn.  

Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et begrænset 

område i og omkring graveområdet. Den tilføjede art på områdets udpegningsgrundlag vurderes ikke at 

ændre Natura 2000-områdets sårbarhed overfor råstofgravning i det miljøvurderede areal. På grund af 

afstanden til Natura 2000-området kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller 

arter på hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede udpegningsgrundlag ej heller Natura 

2000-områdets integritet. De foreslåede opdaterede udpegningsgrundlag medfører dermed ingen ændring 

i forhold til miljørapportens afsnit 6.3.4 og 6.3.5. 
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Bilagsfortegnelse 
 
 
 
Bilag 1  
Miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold. 
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1. Indledning 
Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for 
justeringer eller revision af den eksisterende Råstofplan. I den forbindelse skal forslag til 
fremtidige råstofgraveområder miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som 
råstofgraveområde i den kommende råstofplan for Region Syddanmark. Denne miljørapport 
omhandler et område med forekomst af sand, grus og sten, som er foreslået af ejeren af arealet i 
forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020, se figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1 Det miljøvurderede areal, angivet ved stiplet streg. 

Der er indledningsvis foretaget en screening og afgrænsning af potentielle miljøpåvirkninger, som 
omfatter de faktorer, som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4: den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, kulturarv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer, samt 
de planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel 
væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse.  
 
Der er gennemført en høring af screening og afgrænsning ved berørte myndigheder, og på 
baggrund af indkomne høringssvar er der foretaget en endelig afgrænsning af de miljøforhold, der 
skal behandles i nærværende miljørapport. Miljørapporten er således udarbejdet for at afklare 
hvilken miljøpåvirkning, det vil resultere i, hvis området udlægges som graveområde. 
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Miljørapporten indgår som en del af den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020, 
der udføres af Region Syddanmark. Det skal hertil bemærkes, at klimatiske faktorer, materielle 
goder alene behandles i den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020.  
 
Miljøvurderingen af råstofplanen sker i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold, der beskrives i 
miljøvurderingen, afvejes i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af 
råstofressourcernes udnyttelse samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn. 
 
I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold - også den rå-
stofressource, der forventes at være i området. 
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2. Ikke-teknisk resume 
Region Syddanmark ønsker med denne miljøvurdering at afklare, hvilken miljøpåvirkning det vil 
resultere i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde for sand, grus og sten. 
 

2.1 Høring af berørte myndigheder 
Der er indkommet to bidrag under høringen af de berørte myndigheder. Det drejer sig bl.a. om 
bemærkninger vedrørende fund af fortidsminder og det miljøvurderede areals potentiale for at 
rumme fortidsminder, om adgangsvej, natur mm.  
 

2.2 Råstofressourcen 
Der indvindes råstoffer ca. 350 meter vest for det miljøvurderede område, beliggende vest for 
Davinde Bygade, som mod syd fortsætter over i Udlodgyden. Råstofressourcen vurderes at 
udgøre ca. 120.000 m3 sand, grus og sten, heraf ca. 44.000 m3 grus og sten <2 mm. 
 
Region Syddanmark vurderer, at området kan bidrage til råstofforsyningen på det centrale og 
østlige Fyn. 
 

2.3 Miljøpåvirkninger 
Det miljøvurderede areal (figur 1.1) omfatter gartneri med drivhuse. Bebyggelsen forefindes 
hovedsageligt nord og vest for det miljøvurderede areal langs Davinde Bygade og videre mod syd 
langs Udlodgyden, hvor Davinde by er beliggende. Inden for selve det miljøvurderede areal findes 
et stuehus til landbrugsejendom og enkelte fritliggende enfamiliehuse ligger tæt op ad det 
miljøvurderede areal i vest. Inden for en afstand af 200 meter findes 26 boliger, mens der inden 
for en afstand af 500 meter forekommer 73 boliger.  
 
Råstofgraveområde Tarup-Davinde er omfattet af rammelokalplan, som fastlægger 
arealanvendelsen til natur og rekreative formål efter endt råstofindvinding. Region Syddanmark vil 
i en eventuel råstoftilladelse i samarbejde med ejer og kommune kunne stille vilkår om 
efterbehandlingen af arealet, således at efterbehandlingen af området ikke vil være i modstrid 
med rammelokalplanen for området. 
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at medføre en 
øget belastning med lastbiler på overgangen Davinde Bygade og Udlodgyden. Davinde bykerne 
er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, og det bør så vidt muligt undgås, at transport til og fra det 
miljøvurderede areal sker gennem Davinde. Det vurderes, at trafikken fra området vil køre mod 
syd ned mod Ørbækvej og herfra videre mod den Fynske Motorvej. Herved kommer der ikke trafik 
ind igennem Davinde by. Påvirkningen vurderes som moderat. 
 
En eventuel gravning vil resultere i, at elkabler skal sløjfes, og at der skal lægges nye ledninger 
uden om det miljøvurderede areal. Dette vurderes som værende muligt, idet drivhusene på 
arealet i forbindelse med en eventuel gravning vil skulle fjernes, og ledningerne vil i den 
forbindelse kunne omlægges. Selvom der er tale om flere ledninger, vurderes påvirkningen at 
være mindre. 
 
Det miljøvurderede areal ved Davinde ligger inden for et område, der i kommuneplanen for 
Odense Kommune er udpeget som bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende 
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landskab. Davinde ligger nærmere betegnet i Tarup-Davinde-kilen, som bl.a. rummer de store 
rekreative sø-landskaber i Tarup-Davinde, som er levn fra tidligere graveområder. 
 
Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Den landskabelige påvirkning vurderes at 
være mindre i forhold til nuværende situation, hvor der er store drivhuse i området. 
 
Der er ingen fredede fortidsminder eller fund indenfor området. Odense Bys Museer oplyser, at 
arealet ligger i et område med særdeles mange fortidsminder. Endvidere ligger arealet i udkanten 
af Davinde, som er en landsby med rod i vikingetiden/ældre middelalder, og det kan således ikke 
udelukkes, at det miljøvurderede areal rummer jordfaste fortidsminder. 
 
Det miljøvurderede areal er omfattet af kommuneplanens udpegning af potentielle naturområder. 
Vest for arealet løber Davinde Bæk, som er beskyttet. Ved en konkret tilladelse skal det vurderes, 
om der er risiko for påvirkning af vandløbet, og om der er risiko for påvirkning af bilag IV-arter. Der 
vurderes ikke at være risiko for påvirkning af Natura 2000-områder på grund af stor afstand (4 
km). 
 
Det miljøvurderede areal ligger i område med drikkevandsinteresser (OD) og inden for 
indvindingsopland til almen vandforsyning – Davinde Vandværk. Området ligger delvis inden for 
boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring vandværkets boring. Det miljøvurderede areal 
ligger uden for følsomme indvindingsområder og indsatsområder udpeget af staten, men i 
prioriteret område udpeget af Odense Kommune.  
 
Vandværkets vandkvalitet viser en vandkvalitet, der kun indirekte er påvirket fra overfladen, og 
grundvandsmagasinet, hvorfra der indvindes, er kortlagt til lille sårbarhed overfor nitrat i 
forbindelse med statens grundvandskortlægning, idet lerdæklag over grundvandsmagasinet yder 
en god beskyttelse. De beskyttende dæklag findes under råstofressourcen, og de vil derfor ikke 
blive påvirket af råstofgravning, hvorfor beskyttelsen og dermed sårbarheden ikke ændres.  
 
I det miljøvurderede areal vurderes det, at råstofindvinding ikke udgør en trussel mod 
Kertemindemerglen og kalken, hvorfra Davinde Vandværk indvinder. Nærheden til 
vandværksboringen betyder dog, at der skal være særlig opmærksomhed på forureningsrisici 
under driften. Drikkevandsinteresserne skal således tilgodeses ved at stille 
grundvandsbeskyttende vilkår i en evt. råstoftilladelse, herunder især vilkår for driften af 
indvindingsområdet.  
 
Det miljøvurderede areal grænser mod sydvest umiddelbart op til to naturbeskyttede søer og mod 
vest op til et beskyttet vandløb, Davinde Bæk. Vandspejlet i søerne ligger på niveau med og 
muligvis en smule højere, end grundvandsspejlet for det terrænnære grundvand, hvor der skal 
graves, og det kan derfor ikke udelukkes, at søen i begrænset omfang vil blive påvirket af 
råstofgravning under grundvandsspejlet, hvis lag, der fungerer opdæmmende for vandet i søen, 
bortgraves. Søerne vurderes ikke at være følsomme overfor midlertidige grundvandssænkninger. 
 
Der er ikke identificeret øvrige projekter eller plan- og miljømæssige forhold, som kan have 
kumulativ effekt med udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde.    
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3. Metode 
Råstofplanen vil indeholde en udpegning af råstofgraveområder og retningslinjer for den fremti-
dige udnyttelse af områderne. Miljøvurderingen af hvert enkelt område anvendes dels som en 
vurdering af områdets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde 
materiale, der kan udvindes, dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger. Med afsæt i 
vurderingerne af hvert enkelt område foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der skal 
indgå i den endelige råstofplan, hvilke miljøpåvirkninger dette kan medføre samt forslag til 
afværgeforanstaltninger og overvågning. Dette sammenskrives i miljørapporten til den samlede 
råstofplan. 
 
I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle på-
virkninger ved realisering af råstofplanen inden for det pågældende område. 
 

3.1 Miljøpåvirkning 
Grundlæggende foretages miljøvurderingen på det samme detaljeringsniveau, som forslaget til 
råstofplanen har. Det betyder, at der tages udgangspunkt i en fuldstændig udnyttelse af hele 
råstofgraveområdet. 
 
Dette betyder, at hele området i forhold til vurderingen graves op. I den efterfølgende fase, hvor 
der skal gives konkrete gravetilladelser inden for graveområdet, vil der sandsynligvis ikke ske en 
fuldstændig udnyttelse af området. Dette kan dog ikke lægges til grund i denne miljørapport, da 
det afhænger af de mere detaljerede gravetilladelser. 
 
Ved hvert miljøemne foretages en skematisk opsamling af miljøpåvirkningen ud fra kriterierne i 
tabel 3.1. 
 

Kriterier Beskrivelse  

Sandsynlighed Ved ”sandsynlighed” 
forstås chancen for at 
en beskrevet 
miljøeffekt indtræffer. 

Sandsynligheden defineres som: 
Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med 
vished indtræde. 
Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Lille: Der er lille sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at 
den pågældende påvirkning vil forekomme. 

Geografisk 
udbredelse 

Ved ”påvirkningens 
geografiske 
udbredelse” forstås 
den geografiske 
udstrækning en 
miljøpåvirkning 
forventes at have. 

International: Påvirkningen vil brede sig over 
Danmarks landegrænse. 
National: Påvirkningen omfatter en større del af 
Danmark (både hav og land). 
Regional: Påvirkningen er begrænset til 
planområdet og et område i en afstand på op til 
ca. 20-30 km. 
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Lokal: Påvirkningerne er begrænset til 
planområdet og områder umiddelbart uden for 
planområdet. 

Påvirkningsgrad Ved ”påvirkningsgrad” 
forstås, hvor kraftigt et 
miljøforhold påvirkes 
af planen. 

Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad 
blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning 
ske tab af struktur eller funktion. 
Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen 
grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 
Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre 
grad blive påvirket. Områdets funktion og 
struktur vil blive bevaret. 
Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive 
påvirket. 

Varighed Ved ”påvirkningens 
varighed” forstås, hvor 
lang tid planens 
påvirkning vil finde 
sted. 

Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i 
mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 
Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen 
vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 
Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende 
forekomme i anlægsfasen. 

Konsekvenser På baggrund af vurde-
ringen af planens 
påvirkning (sandsyn-
lighed, geografisk 
udbredelse, påvirk-
ningsgrad, påvirk-
nings varighed), samt 
en konkret vurdering af 
det enkelte miljø-
forhold foretages en 
samlet vurdering af 
planens konsekven-
ser. 

Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at 
det ved en negativ påvirkning bør overvejes at 
ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at 
mindske påvirkningen eller afveje 
konsekvenserne i forbindelse med 
beslutningsprocessen om projektets realisering. 
Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som 
ved en negativ påvirkning kræver overvejelser 
om afværgeforanstaltninger som led i 
realiseringen af projektet. 
Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der 
ikke vurderes behov for afværgeforan-
staltninger. 
Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at 
de ikke er relevante at tage højde for ved 
projektets realisering. 

Tabel 3.1. Metode for vurdering af miljøpåvirkning. 

Planens konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 
effekter er relevante for at beskrive planens miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderings-
reglerne. 
 
Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve, uanset om 
konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i 
skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering 
(mindre eller ingen/ubetydelig effekt). 
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Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger, og kan 
derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. 
 
De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik, opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller 
lokaliteter. Et udfyldt skema med skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning kan f.eks. se ud 
som tabel 3.2. 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Miljøforhold 1 Lille Regional Lille  Midlertidig Ingen / 
ubetydelig 

Miljøforhold 2 
 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Miljøforhold 3 
 Stor  Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold 4 
 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Tabel 3.2. Eksempel på skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning. 

 
3.2 Afværgeforanstaltninger  

De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for planens indvirkning af 
miljøet, beskrives for det enkelte miljøemne.  
 

3.3 0-alternativ  
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der 
vil ske, hvis planen ikke realiseres.  
 

3.4 Kumulative effekter  
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller 
fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentlig miljøpåvirkning i 
sammenhæng/samspil med planens miljøpåvirkninger. 
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4. Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal grænser i øst op til råstofgraveområdet Tarup-Davinde. Figur 4.1 viser 
det miljøvurderede areal i forhold til råstofgraveområdet. 
 

 
Figur 4.1. Det miljøvurderede areal og råstofgraveområde Tarup-Davinde i Råstofplan 2016. 

Det miljøvurderede areal er i figur 4.2 vist sammen med de eksisterende boringer, som er 
beliggende inden for arealet samt terrænkurver. Ansøger har ikke medsendt dokumentation i 
forbindelse med forslag til Råstofplan 2020. Grundlag for vurdering af råstofressourcen i det 
miljøvurderede område er således eksisterende boringer, hvoraf en enkelt, DGU nr. 146.508, er 
beliggende i den vestlige del af det miljøvurderede areal, mens de øvrige er beliggende i en 
afstand af op til 250 meter fra området.  
 
Det miljøvurderede areal ligger terrænmæssigt højt i den østlige del af området i kote ca. 38-40 
DVR90, hvorfra det falder mod øst til kote ca. 32 DVR90. 
 
De terrænære aflejringer i det miljøvurderede område viser moræneler i henhold til jordartskortet 
(1:25.000) i hele det ansøgte område. 
 
Der er en eksisterende gartneriboring DGU nr. 146.508 på det miljøvurderede areal. I boringen er 
der beskrevet smeltevandsgrus fra terræn til boringens bund 9,8 meter under terræn, hvor der 
anbores moræneler. Vandspejlet er i seneste pejling fra 2018 målt til 1,3 meter under terræn 
svarende til kote 32,77 DVR90. 
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Figur 4.2. Det miljøvurderede areal med boringer og terrænkurver. 

Foruden boring DGU nr. 146.580 inden for det miljøvurderede areal, som viser knap 10 meter 
råstoffer af smeltevandsgrus, er der en vandforsyningsboring nordvest for arealet DGU nr. 
146.109. I denne beskrives der sand og grus til 3,4 m u.t. og herunder fed ler til 4,5 m u.t. og 
sandet ler og sten til 22,8 m u.t. Der er i beskrivelsen ikke taget stilling til, om dette sandede ler 
med sten repræsenterer moræneler eller morænesand.  
 
Sydvest for det miljøvurderede areal findes 3 korte forureningsboringer til 4 meter uden 
lithologiske beskrivelser, men med angivelse af et vandspejl i hhv. 2,36 og 2,72 m u.t. 
 
Sydøst for området og inden for råstofgraveområdet Tarup-Davinde findes to råstofboringer fra en 
kortlægning udført i 2017 af Region Syddanmark. Boringerne DGU nr. 146.3473 og 146.3474 er 
udført til hhv. 12 og 13 m u.t. Der beskrives øverst muldlag på hhv. 0,6-0,7 meter og herunder 
hhv. 6-7 meter overjord bestående af moræneler og leret, siltet morænesand. Herunder følger i 
begge boringer svagt gruset til gruset 6-7 meter mellem- til grovkornet smeltevandssand. 
Råstofferne gennembores ikke i de udførte boringer. Der er udført kornstørrelsesanalyser og SE i 
disse to boringer med henblik på en vurdering af materialernes egnethed som vej- og 
anlægsmaterialer. Det blev konkluderet, at materialerne direkte kan anvendes til/oparbejdes til 
stabilt grus samt til bundsikringsmateriale. Der er endvidere analyseret for materialets egnethed 
som groft tilslag til beton, men materialet er ikke vurderet egnet. 
 
På baggrund af de eksisterende boringer, vurderes der også at være råstoffer i det miljøvurderede 
areal, og materialet vurderes sandsynligvis også at kunne anvendes til vej- og anlægsmaterialer 
som bundsikringsmateriale og til stabilt grus/oparbejdes til stabilt grus.  
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Råstofforekomsten vurderes at være veldokumenteret med hensyn til kvalitet og minimumsdybde 
på baggrund af eksisterende boringer lige uden for området. 
 
I tabel 4.1 er ressourcen vurderet ud fra de eksisterende boringer og sigteanalyser. Der er 
estimeret en gennemsnitlig gravedybde på mindst 12 meter på baggrund af de boringer, som 
ligger nærmest det miljøvurderede areal. Der beskrives et ca. 0,6-0,7 meter tykt muldlag i 
boringerne med en overjordsmægtighed på 6-7 meter, bestående af moræneler og leret, siltet 
morænesand. 
 

Tabel 4.1. Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for 
råstofindvinding. Tallet i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er 
dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er 
sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er veldokumenteret. 

 
Råstofressourcen vurderes at udgøre ca. 122.000 m3 sand, grus og sten. Der er i denne 
beregning taget hensyn til afstandskrav og krav til skråninger mod naboarealer. 

Forslag  Sikkerhed 
Drivhuse Davinde   
Areal (ha) 3  
Sand, grus og sten i alt 
(1000 m3) 122 4 

Grus og sten <2 mm (1000 
m3) 44  

Forekomstens dybde (m 
u.t.) 

Mindst 12 meter (bund af ressourcen er ikke 
anboret sydøst for arealet) 4 

Overjord 6,5 meter 4 
Gravning under 
grundvandsspejl 

Det vurderes, at hovedparten af ressourcen 
ligger under grundvandsspejl 4 

Anvendelse Bundsikringsmateriale, stabilt grus/oparbejdes til 
stabilt grus, fyldsand 4 

Forsyningspotentiale   
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5. Høring af berørte myndigheder 
I perioden 30. juli 2019 til 28. august 2019 er der gennemført en høring af berørte myndigheder af 
miljøscreeningen og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Høringen er gennemført i 
overensstemmelse med miljøvurderingsloven. 
 
Der er foretaget høring af Odense Kommune, Miljøstyrelsen, Odense Bys Museer som ansvarligt 
arkæologisk museum og Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed på råstofområdet. 
 
Region Syddanmark har i perioden 3. juli til 9. september 2020 genhørt Odense Kommune, da der 
var sket en fejl ved høringen i august 2019. 
 

5.1 Odense Kommune 
Odense Kommunebemærker, at en adgangsvej til det miljøvurderede areal bør tage højde for de 
bløde trafikanter og små kommuneveje. Det ønskes, at tung trafik kommer ad Ørbækvej og ikke 
gennem byen Davinde.  
 
Kommunen påpeger, at der for så vidt angår støj og støv kan være tale om kumulative 
påvirkninger samt at disse elementer ønskes vurderet for både selve arealet, de omkringliggende 
områder samt tilkørselsveje.  
 
Desuden har kommunen nogle generelle betragtninger vedr. afgrænsningen af miljørapporten. 
 

5.2 Odense Bys Museer 
Odense Bys Museer oplyser, at der ikke er registreret fortidsminder inden for det miljøvurderede 
areal, men at der i området generelt findes særdeles mange fortidsminder, og museet kan ikke 
udelukke, at der findes jordfaste fortidsminder i det miljøvurderede område, selvom der er 
drivhuse på arealet. Hvorvidt eventuelle fortidsminder er bevaret på arealet, afhænger af 
drivhusenes fundering.  
 
Museet vurderer, at der bør gennemføres en arkæologisk forundersøgelse, hvis funderingen er 
let. 
 

5.3 Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen. 
 

5.4 Region Syddanmark 
Region Syddanmark har ingen bemærkninger til miljøscreeningen og afgrænsningen af 
miljørapportens indhold. 
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6. Miljøvurdering 
Der foretages i det efterfølgende dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold, dels en 
vurdering af de miljøforhold, som udlægget til råstofgraveområde potentielt kan medføre.  
 
Datagrundlaget for miljøvurderingen udgøres af eksisterende data herunder boringer fra GEUS 
Jupiterdatabase samt råstofkortlægning af areal sydøst for det miljøvurderede areal, udført af 
Region Syddanmark i 2017, samt en lang række forskellige temaer fra offentlige databaser. Det 
vurderes, at det materiale, der har været tilgængeligt som grundlag for udarbejdelse af miljøvur-
deringen, har været tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 
 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 
Bebyggelse forefindes hovedsageligt nord og vest for det miljøvurderede areal, hvor Davinde by 
er beliggende. Inden for selve det miljøvurderede areal findes et stuehus til landbrugsejendom, 
mens der inden for en afstand af 200 meter fra det miljøvurderede areal, findes 23 fritliggende 
enfamiliehuse og 3 stuehuse til landbrugsejendomme. Enkelte af de fritliggende enfamiliehuse 
ligger tæt op ad det miljøvurderede areal i vest. Inden for en afstand af 500 meter forekommer i alt 
62 fritliggende enfamiliehuse, 8 stuehuse til landbrugsejendomme og 3 række-, kæde-, eller 
dobbelthuse. Beboelserne fordeler sig hovedsageligt langs Davinde Bygade og videre mod syd 
langs Udlodgyden. 
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Figur 6.1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærheden af det miljøvurderede areal. 

På Figur 6.1 fremgår det miljøvurderede areal med to afstandszoner på henholdsvis 200 og 500 
meter. Inden for disse afstande er der en række forskellige boliger, se tabel 6.1. 
 

 Inden for området Antal - 200 meter Antal - 500 meter 

Fritliggende enfamiliehus 0 23 62 

Stuehus til landbrugsejendom 1 3 8 

Række-, kæde-, eller dobbelthus 0 0 3 

Samlet antal boliger 1 26 73 
Tabel 6.1. Antal boliger omkring det miljøvurderede areal. 
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6.1.1 Arealforbrug 
Området er omfattet af Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune og af rammeområde 4. 
Det drejer sig om rammerne 4.LB4, som omhandler blandet bolig og erhverv, og 4.LF5 - Davinde-
Udlodgyden, hvor området, der er beliggende i landzone, ønskes friholdt for bebyggelse af 
hensyn til f.eks. at friholde arealer omkring en kirke, at fastholde strukturen i landsbyen eller at 
bevare store åbne haver omkring særlige bygninger. Indvinding af råstoffer omfatter ikke 
bebyggelse eller permanente installationer.  
 
Råstofgraveområde Tarup-Davinde er omfattet af en rammelokalplan, som fastlægger 
arealanvendelsen til natur og rekreative formål efter endt råstofindvinding. I denne beskrives 
muligheden for at efterlade et landskab med søområder, der kan bruges til en lang række natur og 
rekreative formål, idet der hovedsageligt indvindes råstoffer under grundvandsspejlet. Region 
Syddanmark kan i samarbejde med kommunen og ejer i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår 
om efterbehandling af arealet, således at efterbehandlingen af området ikke vil være i modstrid til 
rammelokalplanen for området. 
 

6.1.2 Bebyggelse 
Bebyggelse og beboere tæt på en råstofgrav kan potentielt blive påvirket af støj, idet alle 
maskiner og køretøjer i en råstofgrav udsender støj fra motorer. Derudover kan gravning og 
flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Det miljøvurderede areal grænser mod vest 
op til et fritliggende enfamiliehus og et stuehus til en landbrugsejendom. Derudover betyder den 
bynære beliggenhed af det miljøvurderede areal, at relativt mange borgere vil kunne opleve 
særligt støjgener. 
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, 
at der tages højde for gener for omgivelserne. Der vil i en eventuel tilladelse blive stillet krav til 
indretning og drift af grusgraven således, at eventuelle negative påvirkninger kan afværges. 
 

6.1.3 Trafik og transport 
I forbindelse med selve råstofindvindingen vil maskiner og køretøjer i en råstofgrav samt ved 
transporten til og fra området udsende støj fra motorer. Maskiner og køretøjer kan forurene luften 
med især NOx og partikler, som kan påvirke menneskers sundhed. Indvindingen vil foregå i åbent 
land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil 
luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt.  
 
Derudover kan flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Transporten til og fra området 
med tung trafik kan endvidere resultere i en mindsket trafiksikkerhed.  
 
Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene. Det 
miljøvurderede areal ligger op til den nord-syd gående Davinde Bygade, som ved udkørslen fra 
det nuværende gartneri og det miljøvurderede areal i syd går over i Udlodgyden og ca. 1 km mod 
syd når Ørbækvej. Ørbækvej har i nordvest forbindelse med den Fynske Motorvej. Det 
miljøvurderede areal kan lokalt indvirke på trafikafviklingen, trafikbelastningen eller støjen fra 
trafikken ved tunge køretøjer i forbindelse med driften ved kørsel til og fra anlægget. Der vurderes 
ikke at være særskilt risiko for ulykker. Den trafikale påvirkning vurderes at være moderat. 
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Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven, og således 
at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete placering af 
graveområdet i forhold til støjfølsomme områder som beboelse.  
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at medføre en 
øget belastning med lastbiler fra indkørslen til det miljøvurderede areal og sydover, se figur 6.2. 
Davinde bykerne er udpeget som værdifuldt kulturmiljø med en bevaringsværdig bykerne, og det 
bør så vidt muligt undgås, at transport til og fra det miljøvurderede areal sker gennem Davinde. 
Det vurderes, at trafikken fra området vil køre mod syd ned mod Ørbækvej. Herved kommer der 
ikke trafik ind igennem Davinde by. 
 
Odense Kommune vil i forbindelse med en eventuel indvindingstilladelse som vejmyndighed 
skulle give en tilladelse efter lov om offentlige veje og vil i den forbindelse kunne stille vilkår for 
afvikling af trafikken.  
 

 
Figur 6.2. Kort over veje og bygninger i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 
6.1.4 Ledningsoplysninger 

På figur 6.3 fremgår de ledninger, der er placeret i nærheden af det miljøvurderede areal. I dette 
tilfælde løber der lige inden for den nordvestlige del af området langs med Davinde Bygade et 
fiberkabel og langs med vejen et TDC-kabel og en spildevandsledning. I den centrale del af 
arealet ses et nord-syd gående elkabel, som også findes inden for området langs med Davinde 
Bygade. Langs den østlige grænse af området og i den sydlige del ses et gas-tracé. 
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I forbindelse med råstofgravning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I 
nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet.  
Det vurderes som værende muligt, idet drivhusene på arealet i forbindelse med en eventuel 
gravning vil skulle fjernes, og ledningerne vil i den forbindelse kunne omlægges. Selvom der er 
tale om flere ledninger, vurderes påvirkningen at være mindre. 
Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med udarbejdelse af en eventuel tilladelse. 
 

 

Figur 6.3. Kort over ledningsoplysninger i og nær det miljøvurderede areal. 

 
6.1.5 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Arealforbrug Lille Lokal Mindre  Midlertidig Mindre 
Bebyggelse Mindre Lokal Stor Midlertidig Moderat 
Trafik og 
transport Stor  Lokal Stor Midlertidig Moderat 

Lednings-
oplysninger Mindre Lokal Stor Midlertidig/ 

vedvarende Mindre 

Tabel 6.2. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af bebyggelse og infrastruktur. 
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6.1.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til bebyggelse og 
infrastruktur.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og gravefelter mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 
Odense Bys Museer har oplyst, at der ikke er registreret fortidsminder inden for det 
miljøvurderede areal, men at der i området generelt findes særdeles mange fortidsminder, og 
museet kan ikke udelukke, at der findes jordfaste fortidsminder i det miljøvurderede område, 
selvom der er drivhuse på arealet. Hvorvidt eventuelle fortidsminder er bevaret på arealet, 
afhænger af drivhusenes fundering. Museet vurderer, at der bør gennemføres en arkæologisk 
forundersøgelse, hvis funderingen er let. 
 

6.2.1 Kulturhistorie 
Området ligger umiddelbart op til landsbyen Davinde, der i Odense Kommuneplan er udpeget 
som værdifuldt kulturmiljø i form af landsby med bevaringsværdig bykerne, se figur 6.4. Davinde 
omfatter et antal bevaringsværdige bygninger, samt en Exner fredning for kirken med udpeget 
indsigtskile. Disse ligger dog uden for området. En lille del af det nord-vestligste hjørne af området 
overlapper kirkens 300 meter beskyttelseslinje, se afsnit 6.3.3. Råstofgravning i det 
miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med bevaringsinteresserne for bykernen.  
 

 
Figur 6.4. Kort over værdifuldt kulturmiljø. 
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6.2.2 Landskab 
Det miljøvurderede areal ved Davinde ligger inden for et område, der i kommuneplanen for 
Odense Kommune er udpeget som bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende 
landskab. Davinde ligger i Tarup-Davinde-kilen, som bl.a. rummer de store rekreative sø-
landskaber i Tarup-Davinde, som er levn fra tidligere graveområder. Kilen strækker sig fra den 
sydøstlige del af Odense by udover det åbne landbrugslandskab og rummer flere områder og 
elementer med store udviklingsmuligheder som f.eks. udvikling af ny skov, nye vådområder og 
fortsat omdannelse af graveområdet ved Tarup-Davinde med udvikling af sø-landskabet og 
styrkelse af bynære naturoplevelser.  
 
Inden for Tarup-Davinde-kilen skal beskyttelse og udvikling af natur, landskaber og friluftsliv 
prioriteres højt. Der må ikke ske bebyggelse eller etableres anlæg, der kan udgøre en væsentlig 
barriere for oplevelsen af de sammenhængende landskaber. 
 

 
Figur 6.5: Det miljøvurderede areal set fra Nyhavevej, øst for arealet. Arealet anvendes i dag til drivhuse. 
Foto: Orbicon, den 29. august 2019. 

Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Den landskabelige påvirkning vurderes at 
være mindre i forhold til den nuværende situation, hvor der er store drivhuse i området. Den 
endelige visuelle påvirkning af landskabet vil afhænge af en konkret efterbehandlingsplan. Efter 
endt gravning er der potentiale for at udvikle området til et attraktivt landskab til rekreative formål 
og dermed supplere de allerede eksisterende rekreative områder.  
Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt 
lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er 
særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller 
landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 
 

6.2.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Kulturhistorie Mindre Lokal Mindre Kortvarig Mindre 
Landskab Mindre  Lokal Lille Midlertidig Mindre 

Tabel 6.3. Samlet miljøpåvirkning af landskab, fortidsminder og arkæologi. 
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6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til landskab og 
kulturhistorie.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og gravefelter mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.3 Naturinteresser 
Relevante naturinteresser og kommunale naturudpegninger er vist samlet på figur 6.5. 
 

 
Figur 6.5. Kort over naturinteresser og kommunal naturudpegning i nærhed af det miljøvurderede areal. 

 
6.3.1 Natura 2000 og beskyttet natur 

Beskyttet natur og arter 
Det miljøvurderede areal er bebygget med drivhuse og anlæg i tilknytning hertil, og HNV-værdien1 
for det miljøvurderede areal er derfor lav (0). Indenfor arealets afgrænsning er der ikke forekomst 
af arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur (§3-
beskyttelse). Vest for det miljøvurderede arealet løber Davinde Bæk, som har høj økologisk 
tilstand for smådyr. Syd for det miljøvurderede areal ligger to tidligere gravesøer, som ikke er 
målsat. Både vandløb og søer er §3-beskyttede. Ændringer af §3-beskyttede arealers tilstand 
kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  

                                                      
1 HNV – High Nature Value, vægter naturværdien af et areal ud fra 14 parametre, der spænder fra 
landskabsforhold og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi 
på op til 13. 
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Særligt Davinde Bæk vurderes at være følsom for påvirkninger, hvis der i forbindelse med   
råstofindvinding sker udledning af vand til bækken. Inden der gives en råstoftilladelse, skal det, på 
baggrund af en konkret grave- og efterbehandlingsplan, vurderes nærmere, om der er en sådan 
risiko for påvirkning af vandløbet.   
 
Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 5262, hvor det 
konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere 
tids gravning, men at der kan være midlertidige vandspejlsændringer i den tidlige fase af 
gravningen. Gravesøerne vurderes ikke at være følsomme for midlertidige grundvandsændringer. 
 
Der vurderes at være risiko for en moderat påvirkning af Davinde Bæk, hvis der sker udledning fra 
råstofgraven. 
 
En række plante- og dyrearter er i medfør af habitatdirektivets bilag IV særligt beskyttede (bilag 
IV-arter). Beskyttelsen gælder såvel indenfor som udenfor Natura 2000-områderne, dvs. at der 
ikke må gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. For bilag IV-planter gælder 
at bestande ikke må reduceres eller deres levesteder forringes uanset hvilket livsstadie de 
befinder sig i. Derudover skal der tages hensyn til forekomsten af fredede eller sjældne og truede 
planter og dyr opført på den danske rødliste. 
 
Der er foretaget databasesøgning efter forekomst af bilag IV-arter, fredede arter og rødlistede 
arter indenfor de miljøvurderede områder. Der er søgt i databaserne Naturdata (Danmarks 
Miljøportal) og Naturbasen (Danmarks Fugle og Natur). 
 
Det miljøvurderede areal ligger indenfor det naturlige udbredelsesområde for en række bilag IV-
arter3. Det omfatter: flere arter af flagermus, markfirben samt stor vandsalamander, spidssnudet 
frø og strandtudse.  
 
Det miljøvurderede areal vurderes ikke at rumme egnede levesteder for flagermus, som typisk er 
tilknyttet hulheder og sprækker i ældre træer og/eller bygninger. Drivhusene vurderes ikke at være 
egnede bygninger for flagermus. Det miljøvurderede areal vurderes endvidere ikke at rumme 
egnede levesteder for markfirben, der lever i områder med åbne solbeskinnede sandede arealer 
eller bilag IV-padderne, som er knyttet til våde naturtyper.  
 
På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er risiko for miljøpåvirkning af bilag IV-arter. 
Det er ikke muligt at vurdere de helt konkrete påvirkningsfaktorer, da der ikke foreligger en 
konkret grave- og efterbehandlingsplan, og da de konkrete forhold vedrørende forekomsten af 
plante- og dyrearter, herunder bilag IV-arter, kan ændre sig inden en ansøgning om 
gravetilladelse foreligger. Forekomst af bilag IV-arter og risiko for negative påvirkninger af deres 

                                                      
2 Miljøstyrelsen 2000. Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 
526. 
3 Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 
administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig 
rapport fra DMU nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf 
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levesteder skal derfor altid vurderes nærmere og evt. undersøges forud for, at en råstoftilladelse 
gives. 
Råstofgravning kan ved efterbehandling til natur medføre nye levesteder for bl.a. bilag IV-arter og 
bedre økologiske forbindelser.  
 
Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 4 km nord for det miljøvurderede areal. Det er Natura 
2000-område N113 ”Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose”, som udgøres af 
habitatområde H97. 
 
Nærmeste Fuglebeskyttelsesområde er Odense Fjord ca. 12 km væk. Nærmeste Ramsarområde 
ligger ca. 30 km mod nordvest. Det er Ramsarområde nr. 16 som også er Natura 2000 område 
N108, Æbelø, havet syd for og Nærå Strand. 
 
Tilladelser til aktiviteter i eller uden for Natura 2000-områder må ikke skade de arter eller 
naturtyper, som området er udpeget for. Derfor skal der foretages en vurdering af, om vedtagelse 
af Forslag til Råstofplan 2020, med udlægning af det miljøvurderede areal, i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, kan have en væsentlig negativ påvirkning på de arter 
og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. 
 
Natura 2000-område N113 har et areal på 102 ha. Området er specielt udpeget på grundlag af en 
væsentlig tilstedeværelse af store og artsrige rigkær, som rummer en stor bestand af mygblomst. 
Derudover er der forekomst af naturtyperne tidvis våd eng og avneknippemose. 
Udpegningsgrundlaget er vist på figur 6.6, som er fra Natura 2000-plan 2016-2021. 
 

 
Figur 6.6 Udpegningsgrundlag for det nærmestliggende Natura 2000 område. 

Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et 
begrænset område i og omkring graveområdet. På grund af afstanden til Natura 2000-området 
kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller arter på Natura 2000-
områdets udpegningsgrundlag, eller Natura 2000-områdets integritet.  
 
Det vurderes desuden, at emissioner af kvælstofoxider fra graveaktiviteterne vil være 
begrænsede og lokale, og derfor ikke vil medføre målbare forøgelser af luftens indhold af 
kvælstofoxider i Natura 2000-området. 
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Råstofindvinding i det miljøvurderede areal vil heller ikke påvirke øvrige Natura 2000-områder, 
herunder Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å beliggende 6,6, km nordvest for 
området.  
 
 

6.3.36.3.2 Kommunal naturudpegning 
En del af området er udpeget som potentielt naturområde i Odense Kommuneplan. 
 
Ifølge kommuneplanen skal potentielle naturområder friholdes for bebyggelse og anlæg. 
Bebyggelse og anlæg kan ske i ganske ubetydeligt omfang, og kun hvis beskyttelses- og 
naturforbedringsinteresserne ikke tilsidesættes og spredningsmulighederne for det vilde dyre- og 
planteliv ikke forringes. 
 
Påvirkningsgraden af de udpegede områder afhænger af, hvordan en konkret grave- og 
efterbehandlingsplan udfærdiges for det miljøvurderede areal. Status for arealet, der er udpeget 
som potentielt naturområde vil som udgangspunkt være uændret under råstofindvinding. 
Efterbehandling til arealets nuværende anvendelse (gartneri) vil være i strid med hensigten med 
kommuneplanens retningslinje. Efterbehandling til landbrug vil være neutralt i forhold til 
retningslinjen, mens efterbehandling til natur vil være i overensstemmelse med retningslinjens 
hensigt for områdets anvendelse. Samlet vurderes miljøpåvirkningen at være mindre. 
 

6.3.46.3.3 Beskyttelseslinjer 
En mindre del af områdets nordvestligste hjørne overlapper med 300 meter kirkebyggelinje for 
Davinde Kirke. Indenfor kirkebyggelinjen er der forbud mod at opføre bebyggelse, som er over 8,5 
m. Råstofindvinding i det miljøvurderede areal forventes ikke at medføre behov for bygninger over 
8,5 m. Derfor vurderes, at der ikke vil ske en påvirkning i forhold til kirkebyggelinjen.  
 
Den sydligste spids af det miljøvurderede areal tangerer søbeskyttelseslinjen omkring de tidligere 
gravesøer syd for området, og indvindingsaktiviteter vil derfor foregå uden for beskyttelseslinjen, 
medmindre der meddeles dispensation. 
 

6.3.56.3.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Beskyttet 
natur Mindre Regional Stor 

Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Moderat 

Bilag IV-arter 
mv. Meget lille Lokal Ingen 

Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Natura 2000 Meget lille Regional Lille 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 
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Kommunal 
natur-
udpegning 

Stor Lokal Mindre Vedvarende/ 
på lang sigt Mindre 

Beskyttelses-
linjer Ingen Regional Ingen 

Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Tabel 6.4. Samlet miljøpåvirkning af naturinteresser. 

6.3.66.3.5 Mulige afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til naturinteresser.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og gravefelter mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.4 Vandmiljø 
Figur 6.7 viser relevante temaer om grundvand, vandforsyning og overfladevand. 
 

 
Figur 6.7. Drikkevandinteresser, boringer og overfladevand. 

 
6.4.1 Grundvand og vandforsyning 

Det miljøvurderede areal ligger i område med drikkevandsinteresser (OD) og inden for 
indvindingsopland til almen vandforsyning – Davinde Vandværk. Området ligger delvis inden for 
boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring vandværkets boring. 
 
Det miljøvurderede areal ligger uden for følsomme indvindingsområder og indsatsområder 
udpeget af staten, men i prioriteret område udpeget af Odense Kommune i ”Plan for 
grundvandsbeskyttelse Odense Syd”. Odense Kommune har udpeget stort set hele 
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indvindingsoplandet til Davinde Vandværk som prioriteret område. Udpegningen tager 
udgangspunkt i 200 års oplandet, og er ikke en vurdering af sårbarheden af 
indvindingsmagasinet. Inden for det miljøvurderede areal ligger en gartneriboring (DGU nr. 
146.508). Nærmeste registrerede aktive vandforsyningsboring ligger 60 meter nordvest for 
området. Der er tale om DGU nr. 146.109 tilhørende Davinde Vandværk. 
 
Davinde Vandværk har en indvindingstilladelse på 30.000 m3 og indvandt 25.124 m3 i 2018. 
Vandværket har kun den ene indvindingsboring. Boringen indvinder fra Kertemindemergel og kalk 
og er filtersat fra 57 til 79,4 meter under terræn. Over indvindingsmagasinet er der vekslende lag 
af sand og ler, men dog et sammenhængende lerlag på knap 14 meter, der adskiller magasinet 
fra de terrænnære sand- og gruslag.  
 
Vandkvaliteten er en vandtype C, der viser, at vandet kun indirekte er påvirket fra overfladen i 
forbindelse med, at der sker sulfatdannelse ved pyritoxidation. Pyritoxidationen sker som følge af 
nedsivende nitrat og/eller iltning af jordlagene som følge af vandindvindingsbetingede 
vandspejlssænkninger.  
 
Vandtrykket er ved seneste pejling fra december 2018, målt til kote 25,6 DVR90, men har også 
være målt til kote 27 DVR90. 
 
Gartneriboring DGU nr. 146.508 er en kort boring, der er 9,8 meter dyb og filtersat de nederste 3 
meter. Der er smeltevandsgrus fra terræn til boringens bund, hvor der anbores moræneler. 
Vandspejlet er i seneste pejling fra 2018 målt til 1,3 meter under terræn svarende til kote 32,77 
DVR90. 
 
Der er således et nedadrettet vandtryk fra det terrænnære magasin til det dybe indvindings-
magasin i Kertemindemergel og kalk.  
 
I forbindelse med statens grundvandskortlægning4 er der optegnet et potentialekort for det 
terrænnære magasin ”KS1”, som udgør dele af de jordlag, hvor der forventes gravet. Der er 
ligeledes optegnet et potentialekort for Kertemindemergel/kalken. Grundvandets 
strømningsretning i Kertemindemergel/kalken, er rettet fra sydvest mod nordøst, hvilket ses ved 
retningen af Davinde Vandværks indvindingsopland. Dette er den samme strømningsretning, der 
er fundet i det terrænnære ”KS1”. Vandtrykket i det terrænnære magasin er vurderet til at være 
omkring kote 30 DVR90 ved det miljøvurderede areal, hvilket er i rimelig overensstemmelse med 
pejlingen i DGU nr. 146.508, der er filtersat i det terrænnære sand. 
 
Søerne umiddelbart syd for det miljøvurderede areal har vandspejl i kote ca. 33 DVR90, hvilket 
ligeledes er i rimelig overensstemmelse med potentialelinjerne og pejlingen i boring DGU nr. 
146.508. Det må således forventes, at det terrænnære grundvand i det miljøvurderede areal ikke 
strømmer mod syd mod søerne, men nærmere strømmer mod nordøst, som potentialelinjerne for 
”KS” viser. 
 

                                                      
4 Naturstyrelsen. Geologisk, hydro-geokemisk og hydrologisk model for Nyborg Vest 
kortlægningsområde, jan 2014 
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Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces og råstofgravning kan ifølge Miljøsty-
relsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med den uregu-
lerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i 
landbruget.  
 
Det vurderes, at råstofindvinding over grundvandsspejlet ikke vil medføre nogen kvantitativ på-
virkning af grundvandet5. Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens 
projekt nr. 5266, hvor det konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring 
råstofgrave efter længere tids gravning. 
 
I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kva-
litative påvirkninger af grundvandet7. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb 
af forurenet vand fra naboarealer og muligheden for pyritoxidation med deraf følgende frigivelse af 
sulfat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller 
okkerudfældning. 
 
Indenfor det miljøvurderede areal vurderes det dybe grundvandsmagasin, hvorfra der indvindes 
vand til Davinde Vandværk, som tidligere beskrevet ikke at være sårbart, da dæklag over 
grundvandsmagasinet yder en god beskyttelse. De beskyttende dæklag findes under 
råstofressourcen, og de vil derfor ikke blive påvirket af råstofgravning, hvorfor beskyttelsen og 
dermed sårbarheden ikke ændres. Da en stor del af råstofressourcen findes under 
grundvandsspejlet for det terrænnære grundvand, forventes der at blive efterbehandlet til natur i 
form af en gravesø, hvor der ikke anvendes pesticider og gødningsstoffer.  
 
I det miljøvurderede areal vurderer regionen, at råstofindvinding ikke udgør en trussel mod 
Kertemindemerglen og kalken, hvorfra Davinde Vandværker indvinder. Der er et beskyttende 
dæklag af ler over grundvandsmagasinet, som er af en sådan beskaffenhed, at det kan holde 
vandet i de nærliggende søer og bevirker, at der kun sker en meget begrænset nedsivning 
gennem lerlaget. Det terrænnære vand strømmer overvejende mod nordøst gennem terrænnære 
grus- og sandlag. Nærheden til vandværksboringen betyder dog, at der skal være særlig 
opmærksomhed på forureningsrisici under driften. Drikkevandsinteresserne skal således 
tilgodeses ved at stille grundvandsbeskyttende vilkår i en evt. råstoftilladelse, herunder især vilkår 
for driften af indvindingsområdet. Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af 
råstofgraven og for arealanvendelsen på efterbehandlede arealer.  
 

6.4.2 Overfladevand 
Det miljøvurderede areal grænser mod sydvest umiddelbart op til to beskyttede søer og mod vest 
op til et beskyttet vandløb, Davinde Bæk. Der er tale om to tidligere råstofgravesøer, der er 
overgået til §3 beskyttet natur. 
 
                                                      
5 Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012 
6 Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 526. Miljøstyrelsen 
2000 
7 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 
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Vandspejlet i søerne ligger på niveau med og muligvis en smule højere, end grundvandsspejlet 
for det terrænnære magasin, hvor der skal graves, og det kan derfor ikke udelukkes, at søen i 
begrænset omfang vil blive påvirket af råstofgravning under grundvandsspejlet, hvis lag, der 
fungerer opdæmmende for vandet i søen, bortgraves. Som beskrevet i afsnit 6.3.1 vurderes 
søerne ikke at være følsomme overfor midlertidige grundvandssænkninger. 
Davinde Bæk udløber fra den nordligste af de tidligere gravesøer og løber gennem Davinde by, 
Vandløbet er anlagt på strækningen langs det miljøvurderede areal og fungerer som overløb fra 
søen. Såfremt der tages hensyn til de tidligere gravesøer, jf. ovenstående, vurderes 
råstofindvinding ikke at påvirke vandløbet. 
 

6.4.3 Jordforurening 
Næsten hele det miljøvurderede areal er registreret som V1 kortlagt jordforurening. Der er tale om 
et gartneri, som Region Syddanmark har kortlagt på vidensniveau 1, dvs. lokaliteten er muligvis 
forurenet. Lokaliteten har nummer 481-81497. 
 
Jord, der flyttes fra et område, der er V1 eller V2 kortlagt eller områdeklassificeret, er 
anmeldelsespligtig. Flytning af jord fra kortlagte arealer skal ske i henhold til 
jordflytningsbekendtgørelsens regler, hvorved det sikres, at der ikke sker yderligere påvirkning af 
miljøet.  
 

6.4.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Grundvand 
og vand-
forsyning 

Mindre Lokal Mindre  Længere-
varende  Moderat 

Overflade-
vand Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Jord-
forurening Mindre  Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Tabel 6.5. Samlet påvirkning af vandmiljø. 

 
6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til vandmiljø 
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og gravefelter mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.5 0-alternativ 
0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, og der dermed 
ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil området henligge, som det ser ud i 
dag. 
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For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde råstoffer andre ste-
der inden for samme geografiske område. Regionsrådet foretager løbende kortlægning efter rå-
stofforekomster, og forslag til nye indvindingsområder vil blive fremlagt i kommende revisioner af 
råstofplanen eller som tillæg til en gældende råstofplan. 
 
I forbindelse med den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 vil der blive taget 
stilling til forskellige alternative områder til råstofforsyning.  
Udlægning af det nye råstofgraveområde kan medføre ny natur dels i råstofgravene, dels ved 
efterbehandling til natur, som ikke vil ske ved 0-alternativet.  
 

6.6 Kumulative effekter 
Der er ikke identificeret eksterne projekter eller miljøforhold, der vurderes at kunne kumulere med 
de forhold, der vurderes i den nærværende miljørapport. Der er dog, som altid ved nye 
råstofgrave en risiko for, at der kan være forhold som f.eks. støv og støj fra indvinding og 
transport mellem det miljøvurderede areal og råstoffets anvendelsessted, som samlet set kan give 
en lokal kumulativ påvirkning af tung trafik. Den samlede betragtning, der ligger til grund for 
vurderingen i denne miljørapport, indikerer dog ikke, at der vil være kumulative effekter.    
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7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan Region Syddanmark vil over-
våge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.  
 
Udlæg af råstofgraveområde Davinde vil ikke i sig selv bevirke ændringer i miljøtilstanden for 
områderne. Det sker først, efter der er meddelt en råstoftilladelse, og ansøger har startet 
aktiviteterne. Regionen vurderer ikke, at der er behov for særlig overvågning af planens 
miljøpåvirkninger, idet kommunens eksisterende overvågning af miljøforhold sammen med 
regionens tilsyn i forbindelse med en eventuel senere gravetilladelse vurderes at være 
tilstrækkeligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1 
 

 
Miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (Råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Scoping  -
afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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udarbejdelse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen 

tages højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 

miljøscreeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels, om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, dels hvilke miljøforhold, der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af miljøforhold, som skal behandles yderligere i 

de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således, hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 

indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for, hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  
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Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil resultere i en 

støjpåvirkning i området, både fra selve 

gravearbejdet og fra transport af materi-

ale i råstofgravens driftsperiode. I en 

eventuel gravetilladelse vil der blive fast-

sat vilkår for støj, hvor der tages højde 

for den konkrete placering af graveområ-

det i forhold til støjfølsomme områder, 

herunder beboelse. 

Der er 1 bolig inden for området.          

Der er 26 boliger i en afstand af 200 m. 

Der er 36 boliger i en afstand af 500 m. 

Sundhedstilstand   X Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke menneskers sundhed, forudsat 

at de fastsatte krav i en eventuel gravetil-

ladelse overholdes – disse omfatter bl.a. 

vilkår, der regulerer forhold som 
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Begrundelser/Bemærkninger 

grundvandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold. 

Svage grupper X   Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

  X Området anvendes til landbrugsmæssige 

formål (drivhuse/gartneri). Området er 

omfattet af Odense Kommuneplans ret-

ningslinjer for Tarup-Davinde som regio-

nalt udflugtsmål ved udnyttelse af gra-

vesøerne i området efter endt råstofgrav-

ning. Råstofgravning i området vurderes 

ikke at medføre væsentlige påvirkninger 

på de rekreative interesser. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der findes en gruppe af 3 vindmøller in-

denfor en afstand af 2,5-2,8km. Vindmøl-

lerne er fra 2000 og har en installeret ef-

fekt på 660 kW hver. Vindmøllerne vur-

deres ikke at bidrage væsentligt til områ-

dets støjbelastning. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Nærmeste Natura 2000 område er Urup 

Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Il-

lemose (Natura 2000-område nr. 113, 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Habitatområde H97), ca. 4 km nord for 

området. 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Nærmeste Ramsar områder ligger ca. 30 

km mod nordvest (Natura 2000 område 

nr. 108, Æbelø, havet syd for og Nærå 

Strand / Ramsarområde nr. 16). 

§ 3 beskyttet natur  X  Området grænser i vest op til to § 3 be-

skyttede søer og et beskyttet vandløb.  

Plante og dyreliv   X Der er ikke kendskab til artsfund i områ-

det, men selve området og naturområ-

derne nær området kan rumme plante- 

og dyreliv, der er beskyttet. 

Hvis det i forbindelse med at evt. kom-

mende projekt vurderes, at der er risiko 

for påvirkning af plante- og dyreliv, for-

udsættes det, at der foretages de nød-

vendige foranstaltninger. 

Sjældne, udryddelsestru-
ede el. fredede dyr, plan-
ter el. naturtyper 

  X Se ovenfor. 

Økologiske forbindelser  X  En del af området er udpeget som poten-

tielt naturområde i kommuneplanen. 

Fredninger X   Der er ingen konflikt med fredede områ-

der. 

Fredskov   X Området rummer ingen fredskovsarealer. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Skovrejsning   X Skovrejsning er uønsket i området. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

 X  En mindre del af områdets nordvestligste 

hjørne overlapper med kirkens 300 meter 

beskyttelseslinje. 

Kystnærhedszonen X    

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier   X Området ligger i landskabskarakterområ-

det Allerup Moræneflade. Området er i 

Odense Kommuneplan 2016-2028 udpe-

get som Område med generel landskabe-

lig beskyttelsesinteresse. Området er 

dermed ikke beliggende inden for de i 

kommuneplanen udpegede områder 

med særlige landskabelige interesser. Rå-

stofgravning er dog en irreversibel proces 

– når råstofferne er fjernet, er landskabet 

ændret for altid. 

Dog fremgår det af plandata.dk, at områ-

det er beliggende inden for bevarings-

værdige landskaber og større sammen-

hængende landskaber. 

Idet området i gældende kommuneplan 

er beliggende inden for generel 
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Begrundelser/Bemærkninger 

landskabelig beskyttelsesinteresse, fore-

tages vurderingen ud fra dette. 

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

 X  Området ligger umiddelbart op til lands-

byen Davinde, der i Odense Kommune-

plan er udpeget som Særligt bevarings-

værdigt landsbymiljø. Davinde omfatter 

et antal bevaringsværdige bygninger, 

samt en Exner fredning for kirken med 

udpeget indsigtskile. Disse ligger dog 

uden for området. En lille del af det nord-

vestligste hjørne af området overlapper 

dog kirkens 300 meter beskyttelseslinje. 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der er ingen fredede fortidsminder eller 

fund inden for området. En evt. kom-

mende udgravning skal imidlertid udføres 

jf. museumslovens § 27. Stk. 2. ”Findes 

der under jordarbejde spor af fortidsmin-

der, skal arbejdet standses, i det omfang 

det berører fortidsmindet. Fortidsmindet 

skal straks anmeldes til kulturministeren 

eller det nærmeste statslige eller statsan-

erkendte kulturhistoriske museum…” 

Jordbrug X   Området ligger uden for kommunepla-

nens udpegning af Særligt værdifuldt 

jordbrugsområde. 

Geologiske interesser X   Der er ikke udpeget geologiske interesser 

i området 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

  X Der er et beskyttet dige langs områdets 

nordlige afgrænsning. 

I en eventuel råstoftilladelse vil der 

kunne blive stillet krav om graveafstand 

til diget 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Råstofindvinding i området vil medføre 

trafik med tunge køretøjer i forbindelse 

med driften ved kørsel til og fra graveom-

rådet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Adgangsvej og oversigtsforhold i den for-

bindelse kan påvirke sikkerhed og tryg-

hed for trafikanter og de nærmeste na-

boer. 

Støj fra trafik  X  Der vil komme støj ved kørsel til og fra 

området 

Risiko for ulykker  X  Mere (tung) trafik vil give større risiko for 

ulykker, særligt i forbindelse med vejnet, 

der ikke er forberedt til tung trafik. Det 

vurderes dog på nuværende tidspunkt, at 

der ikke er større risiko forbundet med 

transport af råstoffer end anden almin-

delig godstransport 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Området er 3 ha og planlægges anvendt 

til indvinding af sand, grus og sten. Ind-

vinding på hele arealet vil blive omfattet 

af miljøvurderingslovens (LBK nr. 1225 af 

25/10/2018) bilag 2, 2a: Råstofindvinding 

fra åbne brud samt tørvegravning. 

Området er beliggende i direkte tilknyt-

ning til større eksisterende råstofgrave-

område. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i for-

hold til energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Hvorvidt der skal bruges 

vand i forbindelse med en eventuel rå-

stofgravning i området, kommer an på 

ansøgningen og kommunens efterføl-

gende sagsbehandling. Et eventuelt vand-

forbrug vil derfor ikke kunne estimeres 

under den indledede planproces. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X    

Affald   X Der produceres ikke affald i forbindelse 

med indvinding af sand, grus og sten. 



   Side 12 

 

 

12/16 

 

Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefil-

tre fra råstofgravens materiel mv. forud-

sættes bortskaffet efter de regler, der er 

gældende i Odense Kommune. 

Forurening, miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt   X Graveområdet ligger umiddelbart op til 

landsbyen Davinde. 

Der vil sandsynligvis forekomme udstød-

ning fra indvinding, forarbejdning og 

transport af råstoffer, men den vil meget 

hurtigt blive stærkt fortyndet. Der fore-

kommer normalt ikke lugt i forbindelse 

med råstofindvinding. 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes ikke indvinding om nat-

ten og dermed ikke behov for belysning 

udover lys på gravemaskiner og lastbiler 

Jordforurening  X  Næsten hele området er registreret som 

V1 kortlagt jordforurening. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Området ligger i område med drikke-

vandsinteresser (OD) og inden for indvin-

dingsopland til almen vandforsyning – 

Davinde Vandværk. Området ligger delvis 

inden for boringsnært beskyttelsesom-

råde (BNBO) omkring vandværkets bo-

ring. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Området ligger uden for følsomme ind-

vindingsområder og indsatsområder ud-

peget af staten, men i prioriteret område 

udpeget af Odense Kommune i Plan for 

grundvandsbeskyttelse Odense Syd.  

Inden for området ligger en gartneribo-

ring (DGU nr. 146.508). Nærmeste regi-

strerede aktive vandforsyningsboring lig-

ger 60 meter nordvest for området. Der 

er tale om DGU nr. 146.109 tilhørende 

Davinde Vandværk. 

Overfladevand  X  Området grænser i vest umiddelbart op 

til to beskyttede søer og et beskyttet 

vandløb. 

Udledning af spildevand X   Råstofgravning genererer ikke spilde-

vand, og der er ingen spildevandsudled-

ning i eller nær området. 

Støj og vibrationer  X  Der vil forekomme støj og vibrationer fra 

gravning og trafik med tunge køretøjer.  

Ledningsoplysninger 

Naturgasledninger  X  Området gennemskæres af en gasledning 

El-ledninger  X  Området gennemskæres af el-ledninger 

Kloakledninger X    
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Begrundelser/Bemærkninger 

Telefon- og datakabler  X  Området gennemskæres af telefon- og 

datakabler 

Vandforsyningsledninger X    

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan  X  Området er omfattet af kommuneplan-

rammerne: 4.LB4 og 4.LF5 

Området er omfattet af følgende ret-

ningslinjer i Kommuneplan 2016-2028: 

• Potentielt naturområde 

• Skovrejsning uønsket 

• Område med generel landskabe-

lig beskyttelsesinteresse 

Disse retningslinjer er behandlet under 

ovenstående emner. 

Natur- og vandplan   X Området berører ikke Vandområdeplan 

2015-2021 for Vandområdedistrikt Jyl-

land og Fyn - Hovedvandopland 1.13 

Odense Fjord. 

Affaldsplan X    

Trafikplan   X Der er ikke modstridende interesser i tra-

fikplanen. 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan for Region 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Syddanmark. Området udgør en udvi-

delse af et større udpeget råstofgrave-

område. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien, der er indarbejdet i kommu-

neplanen. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ingen bemærkninger i forhold til Vand-

forsyningsplan 2018-2030 for Odense 

Kommune. 

Landsplandirektiv X    

Afstand til lufthavne   X Ca. 20 km sydøst for Beldringe Lufthavn. 

 

2.1 Kumulative effekter 

Området skal vurderes i sammenhæng med udnyttelsen af tilstødende, eksisterende graveom-

råde.  

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 
Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  
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• Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning) 

• Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000 områder, andre internationale beskyttelses-

områder (Ramsar), § 3 beskyttet natur, økologiske forbindelser, beskyttelseslinjer) 

• Kulturhistorie og landskab (Kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og kirker)  

• Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, sikkerhed/tryghed, støj fra trafik og risiko 

for ulykker) 

• Forurening, miljøfremmede stoffer mm. (Jordforurening, grundvand og vandforsyning, 

overfladevand, støj og vibrationer) 

• Ledningsoplysninger (Naturgasledning, elledninger, telefon- og datakabler) 

• Andre planer og relevante påvirkninger (Kommuneplan) 
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27. april 2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner, der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne, at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår 

i vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Gyngstrup i Nordfyns Kommune, behandles forholdet 

til det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1:  

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 1,8 km nordvest for det miljøvurderede areal. Det er Natura 

2000-område N108 ”Æbelø, havet syd for og Nærå Strand”, som udgøres af Habitatområde H92 og 

Fuglebeskyttelsesområde F76. Fuglebeskyttelsesområdet er også Ramsarområde (R16). Det er i rapporten 

konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller deres 

udpegningsgrundlag, og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 6.3.1, 

6.3.2 og 6.3.3). 

 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


27. april 2021   

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 92: 

 

 

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 76: 

 

 

For habitatområde nr. 92 er der ikke foreslået ændringer til udpegningsgrundlaget. For 

fuglebeskyttelsesområde nr. 76 er rødrygget tornskade tilføjet og mosehornugle fjernet fra det foreslåede 

udpegningsgrundlag.  

Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et begrænset 

område i og omkring graveområdet. Den tilføjede art på udpegningsgrundlaget vurderes ikke at ændre 

Natura 2000-områdets sårbarhed overfor råstofgravning i det miljøvurderede areal. På grund af afstanden 

til Natura 2000-området kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller arter på 

hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-

områdets integritet. De foreslåede opdaterede udpegningsgrundlag medfører dermed ingen ændring i 

forhold til miljørapportens afsnit 6.3.2 og 6.3.3. 
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1. Indledning 
Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for 
justeringer eller revision af den eksisterende Råstofplan. I den forbindelse skal forslag til 
fremtidige råstofgraveområder miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som 
råstofgraveområde i den kommende råstofplan for Region Syddanmark. Denne miljørapport 
omhandler et område med forekomst af sand, grus og sten, som er foreslået af Alex Andersen i 
forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020, se figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1 Det miljøvurderede areal vist med sort stiplet streg. 

Der er indledningsvis foretaget en screening og afgrænsning af potentielle miljøpåvirkninger, som 
omfatter de faktorer, som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4: den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, kulturarv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer, samt 
de planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel 
væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse.  
 
Der er gennemført en høring af screening og afgrænsning ved berørte myndigheder, og på 
baggrund af indkomne høringssvar er der foretaget en endelig afgrænsning af de miljøforhold, der 
skal behandles i nærværende miljørapport. Miljørapporten er således udarbejdet for at afklare 
hvilken miljøpåvirkning, det vil resultere i, hvis området udlægges som graveområde. 
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Miljørapporten indgår som en del af den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020, 
der udføres af Region Syddanmark. Det skal hertil bemærkes, at klimatiske faktorer, materielle 
goder alene behandles i den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020.  
 
Miljøvurderingen af råstofplanen sker i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold, der beskrives i 
miljøvurderingen, afvejes i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af 
råstofressourcernes udnyttelse samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn. 
 
I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold - også den rå-
stofressource, der forventes at være i området. 
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2. Ikke-teknisk resume 
Region Syddanmark ønsker med denne miljøvurdering at afklare, hvilken miljøpåvirkning det vil 
resultere i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde for sand, grus og sten. 
 

2.1 Høring af berørte myndigheder 
Der er indkommet to bidrag under høringen af de berørte myndigheder. Odense Bys Museer har 
bidraget med bemærkninger vedrørende fund af fortidsminder og det miljøvurderede areals 
potentiale for at rumme fortidsminder. Nordfyns Kommune har bidraget med en række 
bemærkninger, herunder observationspunkter i forhold til vindmøller, jordforurening og 
råstofgravnings mulige påvirkning af beskyttet natur nordøst for det ansøgte areal. 
 

2.2 Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal grænser mod syd op til udlagt råstofgraveområde og mod sydøst op til 
efterbehandlet areal. Råstofressourcen vurderes at udgøre ca. 650.000 m3 sand. Der er i denne 
beregning ikke taget hensyn til bl.a. afstandskrav og krav til skråninger mod naboarealer, veje mv. 
Det vurderes dog, at størstedelen af materialet vil kunne indvindes, og i særdeleshed hvis det 
miljøvurderede areal vil blive en udvidelse af et graveområde syd derfor. 
 
Region Syddanmark vurderer, at området kan bidrage til den lokale råstofforsyning på Fyn. 
 

2.3 Miljøpåvirkninger 
Det miljøvurderede areal (figur 1.1) omfatter eksisterende landbrugsarealer. Bebyggelsen ligger 
spredt og især langs hovedvejene Krogsbøllevej nord for området og Gyngstrupvej øst for 
området. Der er ingen beboelse inden for arealet, men der ligger 3 beboelser mindre end 100 
meter fra arealet. Inden for en afstand af 200 meter fra det miljøvurderede areal findes 3 
fritliggende enfamiliehuse og 2 stuehuse til landbrugsejendomme, mens der inden for en afstand 
af 500 meter forekommer i alt 18 fritliggende enfamiliehuse og 7 stuehuse til 
landbrugsejendomme. 
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at medføre en 
uændret belastning med lastbiler i området, idet det miljøvurderede areal ligger i forlængelse af et 
ansøgt område, som er ansøgt af samme indvinder. 
 
Langs randen af det miljøvurderede areal løber flere typer af kabler. I forbindelse med en eventuel 
gravetilladelse vil Region Syddanmark stille afstandskrav i forhold til gravning, krav til 
skråningsanlæg mv. i henhold til de krav, som stilles af ledningsejerne. 
 
Det miljøvurderede areal ved Gyngstrup ligger uden for Nordfyns Kommunes landskabelige 
interesseområder. Landskabet mellem Gyngstrup og Gundstrup er inddelt i middelstore rum af let 
bølgende marker afgrænset af tætte hegn. Det ligger på en moræneflade fra sidste istid 
afgrænset af kunstigt tørlagte arealer mod nord og mod syd af en tunneldal. De vigtige 
karaktergivende elementer og funktioner i landskabet er de levende hegn og jorddiger samt det 
intensive landbrug. Råstofinudvinding er en nyere funktion, men også karaktergivende for 
området. 
 
Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Råstofgravning vurderes samlet set at have 
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en moderat landskabelig påvirkning. Påvirkningen kan eventuelt afbødes ved at bevare eller 
genetablere de levende hegn langs det miljøvurderede areal efter endt gravning. 
 
Der er ikke registreret fredede fortidsminder indenfor det miljøvurderede areal, men da arealet 
ligger i et område med særdeles mange fortidsminder, kan det ikke udelukkes, at der findes 
jordfaste fortidsminder. En arkæologisk forundersøgelse forud for indvinding er derfor, efter 
museets vurdering, nødvendig.  
 
Det miljøvurderede areal rummer ikke beskyttet natur eller levesteder for bilag IV-arter. Der er ca. 
250 meter til nærmeste arealer med sammenhængende beskyttet natur. På grund af afstanden 
vurderes det, at råstofindvinding i det miljøvurderede areal ikke vil påvirke beskyttet natur. 
Påvirkning af vandspejlet uden for det miljøvurderede areal ved indvinding under grundvandsspejl 
vil være meget lille og vurderes at kunne minimeres ved at tilrettelægge indvindingen, så risikoen 
for vandspejlspåvirkninger vil være ubetydelig for den grundvandsafhængige natur nordøst og øst 
for området. Der vurderes desuden ikke at være risiko for påvirkning af Natura 2000-områder på 
grund af stor afstand (1,8 km).  
 
Det miljøvurderede areal ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men 
inden for indvindingsopland til Nordfyns Vandværk. 
 
En mindre del af det miljøvurderede areal er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde og 
indsatsområde. Det primære magasin er her kortlagt til stor sårbarhed overfor nitrat. Den øvrige 
del af det miljøvurderede areal er også kortlagt til stor og nogen sårbarhed overfor nitrat pga. et 
ringe dæklag af ler over magasinet, men er pga. gradientforhold ikke udpeget som nitratfølsomt 
indvindingsområde og dermed heller ikke indsatsområde. 
 
Boringerne tilhørende Nordfyns Vandværk ligger i en afstand af ca. 2.000 meter fra det 
miljøvurderede areal. Boringerne indvinder fra det samme terrænnære sandmagasin, som 
råstofindvinding vil foregå fra. 
 
Da en stor del af råstofressourcen findes under grundvandsspejlet, forventes der at blive 
efterbehandlet til natur i form af en gravesø, og det er derfor sandsynligt, at råstofgravning vil 
medføre, at tilførslen af pesticider og gødningsstoffer ophører indenfor det miljøvurderede areal. 
 
Råstofindvindingen vurderes at foregå i det sandlag hvor fra Nordfyns Vandværk indvinder. 
Afstanden til vandværkets boringer er dog forholdsvis stor. Alligevel bør det ved en ansøgning om 
råstofgravning konkret vurderes om drikkevandsinteresserne bør tilgodeses ved at stille vilkår om 
efterbehandling til natur eller ekstensivt landbrug.  
 
Der er ikke identificeret behov for afværgeforanstaltninger, men der er givet anbefalinger i forhold 
til bevarelse eller genetablering af levende hegn samt til graveretning og efterbehandling. Der er 
ligeledes ikke identificeret øvrige projekter eller plan- og miljømæssige forhold, som kan have 
kumulativ effekt med udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde.  
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3. Metode 
Råstofplanen vil indeholde en udpegning af råstofgraveområder og retningslinjer for den fremti-
dige udnyttelse af områderne. Miljøvurderingen af hvert enkelt område anvendes dels som en 
vurdering af områdets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde 
materiale, der kan udvindes, dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger. Med afsæt i 
vurderingerne af hvert enkelt område foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der skal 
indgå i den endelige råstofplan, hvilke miljøpåvirkninger dette kan medføre samt forslag til 
afværgeforanstaltninger og overvågning. Dette sammenskrives i miljørapporten til den samlede 
råstofplan. 
 
I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle på-
virkninger ved realisering af råstofplanen inden for det pågældende område. 
 

3.1 Miljøpåvirkning 
Grundlæggende foretages miljøvurderingen på det samme detaljeringsniveau, som forslaget til 
råstofplanen har. Det betyder, at der tages udgangspunkt i en fuldstændig udnyttelse af hele 
råstofgraveområdet. 
 
Dette betyder, at hele området i forhold til vurderingen graves op. I den efterfølgende fase, hvor 
der skal gives konkrete gravetilladelser inden for graveområdet, vil der sandsynligvis ikke ske en 
fuldstændig udnyttelse af området. Dette kan dog ikke lægges til grund i denne miljørapport, da 
det afhænger af de mere detaljerede gravetilladelser. 
 
Ved hvert miljøemne foretages en skematisk opsamling af miljøpåvirkningen ud fra kriterierne i 
tabel 3.1. 
 

Kriterier Beskrivelse  

Sandsynlighed Ved ”sandsynlighed” 
forstås chancen for at 
en beskrevet 
miljøeffekt indtræffer. 

Sandsynligheden defineres som: 
Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med 
vished indtræde. 
Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Lille: Der er lille sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at 
den pågældende påvirkning vil forekomme. 

Geografisk 
udbredelse 

Ved ”påvirkningens 
geografiske 
udbredelse” forstås 
den geografiske 
udstrækning en 
miljøpåvirkning 
forventes at have. 

International: Påvirkningen vil brede sig over 
Danmarks landegrænse. 
National: Påvirkningen omfatter en større del af 
Danmark (både hav og land). 
Regional: Påvirkningen er begrænset til 
planområdet og et område i en afstand på op til 
ca. 20-30 km. 
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Lokal: Påvirkningerne er begrænset til 
planområdet og områder umiddelbart uden for 
planområdet. 

Påvirkningsgrad Ved ”påvirkningsgrad” 
forstås, hvor kraftigt et 
miljøforhold påvirkes 
af planen. 

Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad 
blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning 
ske tab af struktur eller funktion. 
Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen 
grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 
Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre 
grad blive påvirket. Områdets funktion og 
struktur vil blive bevaret. 
Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive 
påvirket. 

Varighed Ved ”påvirkningens 
varighed” forstås, hvor 
lang tid planens 
påvirkning vil finde 
sted. 

Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i 
mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 
Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen 
vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 
Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende 
forekomme i anlægsfasen. 

Konsekvenser På baggrund af vurde-
ringen af planens 
påvirkning (sandsyn-
lighed, geografisk 
udbredelse, påvirk-
ningsgrad, påvirk-
nings varighed), samt 
en konkret vurdering af 
det enkelte miljø-
forhold foretages en 
samlet vurdering af 
planens konsekven-
ser. 

Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at 
det ved en negativ påvirkning bør overvejes at 
ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at 
mindske påvirkningen eller afveje 
konsekvenserne i forbindelse med 
beslutningsprocessen om projektets realisering. 
Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som 
ved en negativ påvirkning kræver overvejelser 
om afværgeforanstaltninger som led i 
realiseringen af projektet. 
Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der 
ikke vurderes behov for afværgeforan-
staltninger. 
Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at 
de ikke er relevante at tage højde for ved 
projektets realisering. 

Tabel 3.1. Metode for vurdering af miljøpåvirkning. 

 
Planens konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 
effekter er relevante for at beskrive planens miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderings-
reglerne. 
 
Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve, uanset om 
konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i 
skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering 
(mindre eller ingen/ubetydelig effekt). 
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Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan 
derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. 
 
De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik, opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller 
lokaliteter. Et udfyldt skema med skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning kan f.eks. se ud 
som tabel 3.2. 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Miljøforhold 1 Lille Regional Lille  Midlertidig Ingen / 
ubetydelig 

Miljøforhold 2 
 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Miljøforhold 3 
 Stor  Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold 4 
 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Tabel 3.2. Eksempel på skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning. 

 
3.2 Afværgeforanstaltninger  

De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for planens indvirkning af 
miljøet, beskrives for det enkelte miljøemne.  
 

3.3 0-alternativ  
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der 
vil ske, hvis planen ikke realiseres.  
 

3.4 Kumulative effekter  
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller 
fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentlig miljøpåvirkning i 
sammenhæng/samspil med planens miljøpåvirkninger. 
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4. Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal er beliggende i forbindelse med et større udlagt råstofgraveområde 
Krogsbølle, som det fremgår af Råstofplan 2016, og grænser i syd op til råstofgraveområdet. Mod 
nord grænser arealet op til Krogsbøllevej. Der foregår aktiv indvinding i flere områder inden for 
råstofgraveområde Krogsbølle, bl.a. indvinder ansøger Alex Andersen i flere områder inden for 
råstofgraveområdet og har ansøgt om indvindingstilladelse i området lige syd for det 
miljøvurderede areal. 
 
Figur 4.1 viser det miljøvurderede areal og afstand til nærmeste udlagte råstofgrave- og 
interesseområder i forhold til Råstofplan 2016 samt status på de omkringliggende arealer. 
 

 
Figur 4.1. Det miljøvurderede areal og råstofgraveområde Krogsbølle i Råstofplan 2016. 

Det miljøvurderede areal er i figur 4.2 vist sammen med eksisterende Jupiterboringer indenfor og 
udenfor samt potentialelinjer og terrænkurver. Ansøger Alex Andersen har fremsendt 
dokumentation for råstofforekomsten i forbindelse med forslag til Råstofplan 2020.  
 
Der er en eksisterende geoteknisk boring, DGU nr. 127.140 lige i det nordvestlige hjørne af 
arealet og en geoteknisk boring ca. 50 meter nordøst derfor DGU nr. 127.139. Øvrige, 
nærliggende boringer med lithologisk information er i sydøst DGU nr. 127.448, beliggende ca. 260 
meter derfor og DGU nr. 127.242, beliggende ca. 150 meter syd derfor. De 2 sidste boringer er 
råstofboringer, udført i hhv. 2017 i forbindelse med en råstofkortlægning for Region Syddanmark 
og en tidligere kortlægning i 1989. 
 
Disse boringer danner sammen med det medsendte materiale grundlag for vurdering af 
råstofressourcen i det miljøvurderede areal. 
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Det miljøvurderede areal falder svagt fra kote ca. 11 DVR90 i syd til kote ca. 8 DVR90 i nord. Der 
anes en vest-øst gående lavning centralt i område i kote ca. 7,5 – 7 DVR90. 
De terrænære aflejringer viser i henhold til jordartskortet (1:25.000) smeltevandssand med 
forekomst af moræneler længst mod nordvest. 
 
I én de eksisterende boringer, DGU nr. 127.242, er der registreret et overfladenært vandspejl ca. 
8,5 m u.t. Der er ikke opgivet/registreret et vandspejl i de 3 øvrige boringer. 
 

 
Figur 4.2. Det miljøvurderede areal med boringer tæt ved og uden for området, potentialelinjer og 
terrænkurver. 

Der er medsendt en kornstørrelsesfordeling fra en prøvegravning centralt på arealet, hvor 
samleprøven er udtaget i ca. 5 meters dybde. Kornstørrelseskurven viser fin- til mellemkornet 
sand, overvejende finkornet og med et højt indhold af filler. 
 
De eksisterende råstofboringer DGU nr. 127.242 og 127.448 er udført til hhv. 18 og 20 m u.t., 
mens de 2 geotekniske boringer DGU nr. 127.139 og 127.140 er udført til hhv. 4 og 3 m u.t. 
 
Der beskrives generelt i boringerne et tyndt muldlag på mellem 0,3 og 0,45 meter.  
 
I boring DGU nr. 127.140 ses under muldlaget ca. 0,7 meter mellemkornet sand og herunder ler, 
inden boringen slutter i 0,9 meter fin- til mellemkornet sand fra 2,1 til 3 m u.t. I boring DGU nr. 
127.139, optræder der under muldlaget ca. 0,5 meter fin- til mellemkornet sand, der går over i ca. 
0,4 meter mellemkornet sand, inden der kommer ler med et varierende indhold af sand til bund af 
boringen 4 m u.t. Smeltevandssandet er i få intervaller svagt gruset. 
 
I boring DGU nr. 127.242 ses under det muldholdige lag ca. 1 meter fin- til mellemkornet 
smeltevandssand med et tyndt lerlag. Herunder mest mellemkornet smeltevandssand, der fra 5,3 
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til 12,05 m u.t. bliver mellem- og grovkornet og herfra mest mellemkornet til bund af boringen 18 
m u.t. I boring DGU nr. 127.448, som ligger øst for arealet, ses under muldlaget ca. 2,2 meter 
moræneler og fra 2,6 til 8,1 m u.t. leret og siltet morænesand. Fra 8,1 m u.t. til bund af boringen 
20 m u.t. optræder der mest mellemkornet smeltevandssand med enkelte gruskorn. 
 
På baggrund af de eksisterende boringer og den ene prøvegravning vurderes materialet at blive 
grovere med dybden. Der ses dermed øverst en mere finkornet forekomst, der underlejres af lidt 
grovere aflejringer. Materialet vurderes umiddelbart at kunne anvendes til vej- og 
anlægsmaterialer som fyldsand og bundsikringsmateriale. Der foreligger ikke SE-analyser eller 
analyser for methylenblåt, hvilket er nødvendigt for med sikkerhed at kunne vurdere materialets 
anvendelighed som bundsikringsmateriale. 
 
Råstofforekomsten er kun delvist dokumenteret fra 1 prøvegravning og ellers eksisterende 
boringer, hvor de dybe boringer er beliggende mellem ca. 150 og 260 meter fra det 
miljøvurderede areal. Der er med forbehold estimeret en gennemsnitlig gravedybde ud fra 
eksisterende data på op til 18-20 m u.t. Der benyttes i beregningerne en gennemsnitlig tykkelse af 
muldlaget på 0,4 meter, en gennemsnitlig tykkelse af overjord på ca. 2 meter på baggrund af 
boring DGU nr. 127.448 og en gennemsnitlig råstoftykkelse på 15 meter. 
 

Tabel 4.1. Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for 
råstofindvinding. Tallet i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er 
dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er 
sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er veldokumenteret. 

Råstofressourcen vurderes at udgøre ca. 650.000 m3 sand. Der er i denne beregning ikke taget 
hensyn til bl.a. afstandskrav og krav til skråninger mod naboarealer, veje mv. Det vurderes dog, at 
størstedelen af materialet vil kunne indvindes, og i særdeleshed hvis det miljøvurderede areal vil 
blive en udvidelse af et graveområde syd derfor. 
 

Forslag  Sikkerhed 
Gyngstrup   
Areal (ha) 4,4  
Sand, grus og sten i alt 
(1000 m3) 650 1 

Forekomstens dybde (m 
u.t.) 

Ca. 18 meter (bund af ressourcen er ikke 
anboret i 2 dybe boringer) 1 

Overjord 2 meter 1 
Gravning under 
grundvandsspejl 

Det vurderes, at ca. halvdelen af ressourcen 
ligger under grundvandsspejl 1 

Anvendelse Fyldsand, bundsikringsmateriale 2 

Forsyningspotentiale   
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5. Høring af berørte myndigheder 
I perioden 21. august 2019 til 13. september 2019 er der gennemført en høring af berørte 
myndigheder af miljøscreeningen og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Høringen er 
gennemført i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. 
 
Der er foretaget høring af Nordfyns Kommune, Miljøstyrelsen, Odense Bys Museer som ansvarligt 
arkæologisk museum og Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed på råstofområdet. 
 

5.1 Nordfyns Kommune 
Nordfyns Kommune anfører, at der bør ses på de kumulative påvirkninger fra råstofindvinding 
under grundvandsniveau og de konsekvenser, det har for § 3 naturområderne, der er 
afhængig af vandtilførsel fra grundvand. Emnet naturinteresser er derfor tilføjet i miljørapporten. 
Derudover finder kommunen argumentet for, at støj fra vindmøller ikke bør vurderes nærmere er 
tyndt. Dette forhold er uddybet i afgrænsningen af miljørapportens indhold, bilag 1. Endelig 
bemærker kommunen, at der bør redegøres for grundvandets strømningsretning i forhold til risiko 
for forureningsspredning fra potentielt forurenede lokaliteter nord for området. Dette forhold er 
også uddybet i afgrænsningen af miljørapportens indhold, bilag 1. 
 

5.2 Odense Bys Museer 
Der er ikke registreret fredede fortidsminder indenfor arealet. Odense Bys Museer oplyser, at 
arealet ligger i et område med særdeles mange fortidsminder, og at det ikke kan udelukkes, at det 
miljøvurderede areal rummer jordfaste fortidsminder.  
 
For at afklare fortidsminders udstrækning og potentiale vurderer museet, at det vil være 
nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. 
 

5.3 Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen. 
 

5.4 Region Syddanmark 
Region Syddanmark har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen.
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6. Miljøvurdering 
Der foretages i det efterfølgende dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold, dels en 
vurdering af de miljøforhold, som udlægget til råstofgraveområde potentielt kan medføre.  
 
Datagrundlaget for miljøvurderingen udgøres af informationer fra ansøger, råstofkortlægninger af 
nærliggende områder, samt en lang række forskellige temaer fra offentlige databaser. Det 
vurderes, at det materiale, der har været tilgængeligt som grundlag for udarbejdelse af miljøvur-
deringen, har været tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 
 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 
Bebyggelsen findes spredt, men især langs hovedvejene Krogsbøllevej nord for området og 
Gyngstrupvej øst for området. Inden for en afstand af 200 meter fra det miljøvurderede areal, 
findes 3 fritliggende enfamiliehuse og 2 stuehuse til landbrugsejendomme, som alle ligger op til 
Krogsbøllevej og Gyngstrupvej. De 3 af beboelserne ligger mindre end 100 meter fra arealet, men 
hhv. nord og øst for vejene. Inden for en afstand af 500 meter forekommer i alt 18 fritliggende 
enfamiliehuse og 7 stuehuse til landbrugsejendomme.  
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Figur 6.1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærheden af det miljøvurderede areal. 

På Figur 6.1 fremgår det miljøvurderede areal med to afstandszoner på henholdsvis 200 og 500 
meter. Inden for disse afstande er der en række forskellige boliger, se tabel 6.1. 
 

 Inden for området Antal - 200 meter Antal - 500 meter 

Fritliggende enfamiliehus 0 3 18 

Stuehus til landbrugsejendom 0 2 7 

Samlet antal boliger 0 5 25 
Tabel 6.1. Antal boliger omkring det miljøvurderede areal. 

 
6.1.1 Bebyggelse 

Bebyggelse og beboere tæt på en råstofgrav kan potentielt blive påvirket af støj, idet alle 
maskiner og køretøjer i en råstofgrav udsender støj fra motorer. Derudover kan gravning og 
flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj.   
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Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, 
at der tages højde for gener for omgivelserne. Inden for en afstand af 200 meter fra det 
miljøvurderede areal, findes 3 fritliggende enfamiliehuse og 2 stuehuse til landbrugsejendomme, 
som alle ligger direkte op til Krogsbøllevej og Gyngstrupvej. Der vil i en eventuel tilladelse blive 
stillet krav til indretning og drift af grusgraven, således eventuelle negative påvirkninger kan 
afværges. Den samlede miljøpåvirkning i forhold til bebyggelse vurderes at være moderat. 
 

6.1.2 Trafik og transport 
I forbindelse med selve råstofindvindingen vil maskiner og køretøjer i en råstofgrav samt ved 
transporten til og fra området udsende støj fra motorer, og maskiner og køretøjer kan forurene 
luften med især NOx og partikler, som kan påvirke menneskers sundhed. Indvindingen vil foregå i 
åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil 
luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt.  
 
Derudover kan flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Transporten til og fra området 
med tung trafik kan endvidere resultere i en mindsket trafiksikkerhed.  
 
Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene. Det 
miljøvurderede areal ligger op til Krogsbøllevej og Gyngstrupvej, og det vurderes, at trafikken fra 
arealet vil kunne køre ud på begge veje og herfra videre til det overordnede vejnet.  
 
Det miljøvurderede areal kan lokalt indvirke på trafikafviklingen, trafikbelastningen eller støjen fra 
trafikken ved tunge køretøjer i forbindelse med driften ved kørsel til og fra anlægget. Der vurderes 
ikke at være særskilt risiko for ulykker. Den trafikale påvirkning vurderes at være moderat. 
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven, og således 
at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete placering af 
graveområdet i forhold til støjfølsomme områder som beboelse. 
 
Nordfyns Kommune vil i forbindelse med en eventuel indvindingstilladelse som vejmyndighed 
skulle give en tilladelse efter lov om offentlige veje og vil i den forbindelse kunne stille vilkår for 
afvikling af trafikken. 
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at medføre en 
uændret belastning med lastbiler i området, idet det miljøvurderede areal ligger i forlængelse af et 
ansøgt område, som er ansøgt af samme indvinder, og som derfor forventes udgravet i 
forlængelse heraf.  
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Figur 6.2. Kort over veje og bygninger i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 
6.1.3 Ledningsoplysninger 

På figur 6.3 fremgår de ledninger, der er placeret i nærheden af det miljøvurderede areal. I dette 
tilfælde løber der el-kabler langs den vestlige og nordlige del af det miljøvurderede areal og 
spildevandsledning og telefonkabler langs den nordlige del og inden for det nordøstlige hjørne af 
arealet. 
 
I forbindelse med en eventuel gravetilladelse vil Region Syddanmark stille afstandskrav i forhold til 
gravning, krav til skråningsanlæg mv. i henhold til de krav, som stilles af ledningsejerne. 
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Figur 6.3. Kort over ledningsoplysninger i og nær det miljøvurderede areal. 

 
6.1.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Bebyggelse Mindre Lokal Lille Midlertidig Moderat 

Trafik og 
transport Mindre Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Lednings-
oplysninger Mindre Lokal Lille Midlertidig Mindre 

Tabel 6.2. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af bebyggelse og infrastruktur. 

 
6.1.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til bebyggelse og 
infrastruktur.  
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Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår til for eksempel gravedybde og gravefelter i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 
6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 

Der er ikke registreret fredede fortidsminder indenfor arealet. Odense Bys Museer oplyser, at 
arealet ligger i et område med særdeles mange fortidsminder, særligt øst og sydøst for arealet, 
hvor der er fundet bopladser og en gravplads fra jernalderen, se figur 6.4. Det kan således ikke 
udelukkes, at det miljøvurderede areal rummer jordfaste fortidsminder.  
 
For at afklare, om det miljøvurderede areal rummer fortidsminder, vurderer museet at det vil være 
nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. 
Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet umiddelbart 
herefter kan frigives, eller om det vil være nødvendigt yderligere at foretage en egentlig 
arkæologisk udgravning. Museet opfordrer bygherre til at kontakte museet på et tidligt tidspunkt i 
projekteringen. 
 
Miljøpåvirkningen i forhold til arkæologi og fortidsminder vurderes samlet set at være moderat. 

 
Figur 6.4. Kort fra Odense Bys Museer visende det miljøvurderede areal med grøn streg. Gule 
stjerner markerer fortidsminder og områder, hvor museet har gennemført undersøgelser er vist 
med rød farve. 
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6.2.2 Landskab 
Det miljøvurderede areal ved Gyngstrup er ikke beliggende inden for de i kommuneplanen for 
Nordfyns Kommune udpegede områder med særlige landskabelige værdier. Jf. Kommunens 
retningslinjer for det åbne land generelt er det væsentligt at sikre, at planlægningen for 
skovrejsning, tekniske anlæg m.v. tager rimelige hensyn til landskabets karakter og bæreevne. 
Ifølge kommunens retningslinjer kan bebyggelse og etablering af anlæg finde sted, såfremt 
landskabsinteresserne ikke herved tilsidesættes i væsentligt omfang.  
 
Landskabet mellem Gyngstrup og Gundstrup er inddelt i middelstore rum af let bølgende marker 
afgrænset af tætte hegn. Det ligger på en moræneflade fra sidste istid afgrænset af kunstigt 
tørlagte arealer mod nord og mod syd af en tunneldal, se figur 6.5.  
 

 

Figur 6.5 Udsnit af Per Smed kort. Det vurderede areal (vist med blåt med rød ring) ligger på en 
moræneflade fra sidste istid afgrænset af kunstigt tørlagte arealer mod nord og mod syd af en tunneldal.  

Bebyggelsen består af spredte gårde og husmandssteder, som ligger langs med vejene. Flere 
steder er der råstofindvinding og søer efter råstofgravning. De vigtige karaktergivende elementer 
og funktioner i landskabet er de levende hegn og jorddiger samt det intensive landbrug. 
Råstofindvinding er en nyere funktion, men også karaktergivende for området. Figur 6.6 viser det 
miljøvurderede areal set fra Krogsbøllevej. 
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Figur 6.6. Det miljøvurderede areal set fra Krogsbøllevej, nord for området. Foto: Orbicon, den 29. august 
2019. 

Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Den landskabelige påvirkning vurderes at 
være lille, men vil særligt fra Krogsbøllevej kunne opleves som markant. Såfremt de levende hegn 
bevares, vil påvirkningen være meget lokal. Derfor vurderes den samlede landskabelige 
påvirkning at være moderat. Den endelige visuelle påvirkning af landskabet vil afhænge af en 
konkret efterbehandlingsplan.  
Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt 
lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er 
særlige hensyn i forhold til fx landskab kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 
 

6.2.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Arkæologi og 
fortidsminder Stor Lokal Stor  Vedvarende Moderat 

Landskab Stor  Lokal Lille Midlertidig Moderat 
Tabel 6.3. Samlet miljøpåvirkning af landskab, fortidsminder og arkæologi. 

 
6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

For at bevare landskabets struktur i området, bør de levende hegn omkring det miljøvurderede 
areal bevares eller genetableres efter endt gravning. 
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Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og afstande mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.3 Naturinteresser 
Relevante naturinteresser og kommunale naturudpegninger er vist samlet på figur 6.7. 
 

 
Figur 6.7. Kort over naturinteresser og kommunal naturudpegning i nærhed af det miljøvurderede areal. 

 
6.3.1 Natura 2000 og beskyttet natur 

Beskyttet natur og arter 
Det miljøvurderede areal anvendes til landbrug og har en lav HNV-værdi1 (0-2). Arealet rummer 
ikke arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur (§3-
beskyttelse). Omtrent 250 meter øst for det miljøvurderede areal ligger et større 
sammenhængende naturområde med beskyttet eng, mose og vandhuller. Store dele af dette 
område omfatter naturområder af international eller national betydning. Derudover ligger flere 
vandhuller spredt i landskabet omkring det miljøvurderede areal. Ændringer af §3-beskyttede 
arealers tilstand kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 
Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 5262 , hvor det 
konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere 

                                                      
1 HNV – High Nature Value, vægter naturværdien af et areal ud fra 14 parametre, der spænder fra 
landskabsforhold og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi 
på op til 13 
2 Miljøstyrelsen 2000. Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 
526. 
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tids gravning, men at der kan være midlertidige vandspejlsændringer i den tidlige fase af 
gravningen.  
 
Monitering af vandspejlet på en række lokaliteter omkring en råstofindvinding ved oppumpning af 
sediment (sand og grus) og vand fra en gravesø har vist, at grundvandsmagasinet ikke påvirkes 
mere end med få cm sænkning (1-2 cm) og kun lokalt, dvs. indenfor en afstand af 200 meter fra 
gravesøen. Påvirkningerne af gravesøens grundvandsspejl optrådte inden for en kortvarig periode 
(1-4 døgn), og var langt mindre end grundvandsmagasinets naturlige variation3.  
 
Råstofindvinding ved oppumpning vurderes at fjerne større vandmængder i forhold til indvinding 
ved vådgravning. Det moniterede scenarie betragtes derfor som et worst case scenarie i forhold til 
vådgravning.  
 
Det vurderes, at påvirkningen af grundvandsspejlet ved indvinding under dette i det 
miljøvurderede areal vil være meget lille, og at det kan minimeres ved at tilrettelægge 
indvindingen, så risikoen for vandspejlspåvirkninger vil være ubetydelig for den 
grundvandsafhængige natur nordøst og øst for området. 
 
På grund af afstanden til de beskyttede naturområder og at eventuel påvirkning af 
grundvandsspejlet vil være begrænset og kortvarig, jf. ovennævnte referencer, vurderes det, at 
råstofindvinding i det miljøvurderede areal ikke vil have påvirkning på de beskyttede 
naturområders tilstand, idet disse områder er beliggende 250 meter nordøst og øst for det 
miljøvurderede areal. 
 
En række plante- og dyrearter er i medfør af habitatdirektivets bilag IV særligt beskyttede (bilag 
IV-arter). Beskyttelsen gælder såvel indenfor som udenfor Natura 2000-områderne, dvs. at der 
ikke må gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. For bilag IV-planter gælder, 
at bestande ikke må reduceres eller deres levesteder forringes uanset hvilket livsstadie de 
befinder sig i. Derudover skal der tages hensyn til forekomsten af fredede eller sjældne og truede 
planter og dyr opført på den danske rødliste. 
 
Der er foretaget databasesøgning efter forekomst af bilag IV-arter, fredede arter og rødlistede 
arter indenfor det miljøvurderede område. Der er søgt i databaserne Naturdata (Danmarks 
Miljøportal) og Naturbasen (Danmarks Fugle og Natur). 
 
Der er ikke kendskab til fund af bilag IV-arter eller andre beskyttede arter indenfor det 
miljøvurderede areal, som ikke vurderes at indeholde egnede levesteder for bilag IV-arter, fredede 
arter eller rødlistede arter. 
 
På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er risiko for miljøpåvirkning af bilag IV-arter. 
Det er ikke muligt at vurdere de helt konkrete påvirkningsfaktorer, da der ikke foreligger en 
konkret grave- og efterbehandlingsplan, og da de konkrete forhold vedrørende forekomsten af 
plante- og dyrearter, herunder bilag IV-arter, kan ændre sig inden en ansøgning om 

                                                      
3 Cowi, 2015. Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav. Evalueringsrapport 
udarbejdet for Region Hovedstaden. 
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gravetilladelse foreligger. Forekomst af bilag IV-arter og risiko for negative påvirkninger af deres 
levesteder skal derfor altid vurderes nærmere og evt. undersøges forud for, at en råstoftilladelse 
gives. 
 
Råstofgravning kan ved efterbehandling til natur, medføre nye levesteder for bl.a. bilag IV-arter og 
bedre økologiske forbindelser. 
 
Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 1,8 km nordvest for det miljøvurderede areal. Det er 
Natura 2000-område N108 ”Æbelø, havet syd for og Nærå Strand”, som udgøres af 
Habitatområde H92 og Fuglebeskyttelsesområde F76. Fuglebeskyttelsesområdet er også 
Ramsarområde (R16). 
 
Tilladelser til aktiviteter i eller uden for Natura 2000-områder må ikke skade de arter eller 
naturtyper, som området er udpeget for. Derfor skal der foretages en vurdering af, om vedtagelse 
af Forslag til Råstofplan 2020, med udlægning af det miljøvurderede areal, i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, kan have en væsentlig negativ påvirkning på de arter 
og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. 
 
Natura 2000-område N108 har et areal på 13.161 ha, hvoraf ca. 75% er hav. Området er specielt 
udpeget på grund af forekomst af store arealer med marine naturtyper, der er levested for en lang 
række vandfugle. Derudover rummer området store arealer med strandeng og klit-naturtyper samt 
skovarealer med ynglende havørn. Der er også grundvandsafhængige naturtyper som rigkær og 
kildevæld på udpegningsgrundlaget. Udpegningsgrundlaget er vist på figur 6.8, som er fra Natura 
2000-plan 2016-2021. 
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Figur 6.8 Udpegningsgrundlag for det nærmestliggende Natura 2000 område. 

 
Råstofindvinding under grundvandsspejlet i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af 
grundvandsstanden i et begrænset område i og nær graveområdet. På grund af afstanden til 
Natura 2000-området kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller arter 
på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, eller Natura 2000-områdets integritet.  
 
Det vurderes desuden, at emissioner af kvælstofoxider fra graveaktiviteterne vil være 
begrænsede og lokale og derfor ikke vil medføre målbare forøgelser af luftens indhold af 
kvælstofoxider i Natura 2000-området. 
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6.3.2 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Beskyttet 
natur Meget lille Regional Ingen Kortvarig Ingen/ 

ubetydelig 

Bilag IV-arter 
mv. Meget lille Lokal Lille 

Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Natura 2000 Meget lille Regional Lille 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Tabel 6.4. Samlet miljøpåvirkning af naturinteresser. 

 
6.3.3 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til naturinteresser.  
 

6.4 Vandmiljø 
Figur 6.8 viser relevante temaer om grundvand og vandforsyning. 
 

 
Figur 6.8. Drikkevandinteresser, indvindingsoplande og boringer. 

6.4.1 Grundvand og vandforsyning 
Det miljøvurderede areal ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men 
inden for indvindingsopland til almen vandforsyning. Der er tale om Nordfyns Vandværk, som er 
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beliggende nordøst for arealet. Vandværket har en indvindingstilladelse på 225.000 m3/år og 
indvinder omkring 140.000 m3 årligt.   
 
I den sydlige del af det miljøvurderede areal er knap 0,5 ha beliggende i nitratfølsomt 
indvindingsområde og indsatsområde udpeget af staten4. Området er udpeget som nitratfølsomt 
og som indsatsområde, da det primære magasin under arealet er kortlagt til stor sårbarhed 
overfor nitrat. Der findes således kun et meget lille beskyttende dæklag af ler over det primære 
magasin. Den øvrige del af det miljøvurderede areal er også kortlagt til delvis stor og nogen 
sårbarhed overfor nitrat pga. et ringe dæklag af ler over magasinet. Men pga. opadrettet gradient 
er denne del ikke udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og dermed heller ikke 
indsatsområde. 
 
Boringerne tilhørende Nordfyns Vandværk ligger i en afstand på ca. 2.000 meter fra det 
miljøvurderede areal. Boringerne indvinder fra 13 til 22 meter under terræn i et sandmagasin, der 
betegnes ”KS2” i statens grundvandskortlægning. Magasinet er det øverste sandlag i området, og 
der er sandsynligvis tale om det samme sandlag, som råstofindvinding vil foregå fra og hidtil har 
foregået fra i de tilstødende aktive og efterbehandlede råstofgrave. 
 
Nærmeste mulige vandforsyningsboring er en brønd, der muligvis anvendes til husholdning. 
Brønden har DGU nr. 127.443 og er beliggende 700 meter vest for det miljøvurderede areal. Der 
er alene oplysninger om en pejling fra 2018, der viser et vandspejl ca. 3 meter under terræn og i 
kote 5,9 meter DVR90. 
 
På arealet er der en boring, DGU nr. 127.140, i det nordvestlige hjørne af arealet. Herudover 
findes der en række geotekniske boringer og råstofboringer i nærområdet til arealet. 
 
Råstofforekomsten er estimeret til gennemsnitlig gravedybde på op til 18-20 meter under terræn. 
Hvoraf de øverste 2-3 meter er muld og moræneler.  
 
Det miljøvurderede areal falder svagt fra kote ca. 11 DVR90 i syd til kote ca. 8 i nord. Der anes en 
vest-øst gående lavning centralt i område i kote ca. 7,5 – 7 DVR90. 
 
Potentialet er mellem kote 4 og 5 meter, jf. potentialekortet fra statens grundvandskortlægning og 
strømningsretningen er mod nordøst. Sammenholdt med terrænet må vandspejl forventes at være 
beliggende 4 - 6 meter under terræn, hvilket også er tilfældet i de nærliggende gravesøer sydøst 
for området. Grundvandets strømningsretning er således i retning mod de våde, beskyttede 
naturtyper nordøst og øst for området.  
 
Nordfyns Kommune gør i sit høringssvar opmærksom på, at ”ved at fjerne matrix/gruset, hvor 
vandet ”løber”, sænkes grundvandsspejlet. Der laves en sænkningstragt, der har en større 
udbredelse end selve matriklen, og en ny ligevægt mellem naturtyper og grundvandsspejl skal 
indstille sig. Derfor vil en have indflydelse på det hydrologiske sammenspil.”  
Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i forskellige undersøgelser, hvoraf nogle er 
refereret i afsnit 6.3. Generelt ses ikke egentlige grundvandssænkninger i og omkring råstofgrave 
efter længere tids gravning, men lokalt vil der kortvarigt være en mindre sænkning i og måske nær 

                                                      
4 Naturstyrelsen. Redegørelse for Nordfyn – Nordfyns Kommune. 2014 
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råstofgraven i forbindelse med opstart af indvinding under grundvandsspejlet. Sænkningen vil 
være meget lille og vurderes at kunne minimeres ved at tilrettelægge indvindingen, så risikoen for 
vandspejlspåvirkninger vil være ubetydelig for den grundvandsafhængige natur nordøst og øst for 
området.  
 
Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces og råstofgravning kan ifølge Miljøsty-
relsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med den uregu-
lerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i 
landbruget.  
 
Det gælder generelt, at fjernelse af overjorden medfører forøget sårbarhed af grundvandet over 
for både nitrat og pesticider, men i indvindingsfasen tilføres der ikke nitrat og pesticider. Da den 
umættede zones tykkelse vil være mindsket efter indvindingen, vil den infiltrerende nedbør 
hurtigere nå grundvandsspejlet, og sårbarheden af det øvre grundvand vil derfor som regel være 
større efter råstofindvinding, end før indvindingen begyndte.  
 
I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kva-
litative påvirkninger af grundvandet5. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb 
af forurenet vand fra naboarealer og muligheden for pyritoxidation med deraf følgende frigivelse af 
sulfat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller 
okkerudfældning. 
 
Da en stor del af råstofressourcen findes under grundvandsspejlet, forventes der at blive 
indvundet under grundvandsspejlet og derpå efterbehandlet til natur i form af en gravesø. 
Råstofgravning vil derfor medføre, at tilførslen af pesticider og gødningsstoffer ophører inden for 
det miljøvurderede areal. 
 
Råstofindvindingen vurderes at være uproblematisk i forhold til den mulige 
husholdningsboring/brønd, da boringen er beliggende i forholdsvis stor afstand fra det 
miljøvurderede areal.  
 
Bortgravningen af sand og grus ændrer ikke nævneværdigt på sårbarhedsvurderingen af det 
primære grundvandsmagasin, da magasinet i forvejen har en ringe beskyttelse uden væsentlige 
dæklag af ler.  
 
Råstofindvindingen vurderes at foregå i det sandlag, hvorfra Nordfyns Vandværk indvinder. 
Afstanden til boringerne er forholdsvis stor, men der skal ved en ansøgning om råstofgravning 
laves en konkret vurdering af om der er behov for, at drikkevandsinteresserne tilgodeses ved at 
stille vilkår om efterbehandling til natur eller ekstensivt landbrug. 
 
  

                                                      
5 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 
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6.4.2 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Grundvand 
og vand-
forsyning 

Mindre Regional Mindre Vedvarende  Moderat 

Tabel 6.5. Samlet påvirkning af vandmiljø. 

 
6.4.3 Mulige afværgeforanstaltninger 

For at imødegå selv mindre vandspejlspåvirkninger ved indvinding under grundvandsspejl nær det 
miljøvurderede areal kunne man begynde indvindingen ved at grave fra syd mod nord, og i 
opstartsfasen kun grave moderate mængder, således vandspejlet kan indstille sig løbende. 
Endvidere bør det vurderes om drikkevandsinteresserne skal tilgodeses yderligere ved at stille 
vilkår om efterbehandling til natur eller ekstensivt landbrug. 
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og gravefelter mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.5 0-alternativ 
0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, og der dermed 
ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil området henligge, som det ser ud i 
dag. 
 
For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde råstoffer andre ste-
der inden for samme geografiske område. Regionsrådet foretager løbende kortlægning efter rå-
stofforekomster, og forslag til nye indvindingsområder vil blive fremlagt i kommende revisioner af 
råstofplanen eller som tillæg til en gældende råstofplan. 
 
I forbindelse med den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 vil der blive taget 
stilling til forskellige alternative områder til råstofforsyning.  
 
 

6.6 Kumulative effekter 
Der er tale om en udvidelse af et eksisterende graveområde, hvor der umiddelbart syd for det 
ansøgte areal er søgt om tilladelse til indvinding af samme indvinder, som har stillet forslag om at 
udlægge det miljøvurderede areal som graveområde i Råstofplan 2020. Det forventes, at 
indvinding på det tilgrænsende areal afvikles efterhånden som råstofferne indvindes, og graven 
efterhånden efterbehandles, hvorfor de samlede miljøpåvirkninger ikke forventes at øges 
væsentligt. Den samlede tunge trafik inden for lokalområdet vurderes derfor heller ikke at øges 
væsentligt. Af samme grund samt på grund af afstanden til de grundvandsafhængige 
naturområder mod nordøst og øst vurderes der ikke at være en påvirkning ved indvinding under 
grundvandsspejl, og dermed heller ikke at være en kumulativ påvirkning i forhold til den øvrige 
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råstofindvinding ved Krogsbølle. Der er ikke identificeret øvrige projekter, der kan have kumulativ 
effekt med udlægningen af råstofgraveområdet. 
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7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan Region Syddanmark vil over-
våge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.  
 
Udlæg af råstofgraveområde Gyngstrup vil ikke i sig selv bevirke ændringer i miljøtilstanden for 
områderne. Det sker først, efter der er meddelt en råstoftilladelse, og ansøger har startet 
aktiviteterne. Det vurderes, at der ikke er behov for særlig overvågning af planens 
miljøpåvirkninger, idet kommunens eksisterende overvågning af miljøforhold sammen med 
regionens tilsyn i forbindelse med en eventuel senere gravetilladelse vurderes at være 
tilstrækkeligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1 
 

 
Miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (Råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Scoping  -
afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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udarbejdelse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen 

tages højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 

miljøscreeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels, om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, dels hvilke miljøforhold, der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af miljøforhold, som skal behandles yderligere i 

de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således, hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 

indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for, hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  
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Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil resultere i en 

støjpåvirkning i området, både fra selve 

gravearbejdet og fra transport af materi-

ale i råstofgravens driftsperiode. I en 

eventuel gravetilladelse vil der blive fast-

sat vilkår for støj, hvor der tages højde 

for den konkrete placering af graveområ-

det i forhold til støjfølsomme områder, 

herunder beboelse. 

Der er 5 boliger i en afstand af 200 m  

Der er 9 boliger i en afstand af 500 m 

Sundhedstilstand   X Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke menneskers sundhed, forudsat 

at de fastsatte krav i en eventuel gravetil-

ladelse overholdes – disse omfatter bl.a. 

vilkår, der regulerer forhold som 
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Begrundelser/Bemærkninger 

grundvandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold. 

Svage grupper X   Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

  X Området anvendes til landbrugsmæssige 

formål. Råstofgravning i området vurde-

res ikke at medføre væsentlige påvirknin-

ger på de rekreative interesser. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der er to vindmøller indenfor 1 km, på 

hhv. ca. 860 og 990 meters afstand. 

Begge vindmøller er opstillet i 2000, og 

må derfor forventes udtjent og nedtaget 

inden for en kortere årrække. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Nærmeste Natura 2000 område er 

Æbelø, havet syd for og Nærå Strand (Na-

tura 2000-område nr. 108, Habitatom-

råde H92 og fuglebeskyttelsesområde 

F76), ca. 2 km vest-nordvest for området. 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Natura 2000 område Æbelø, havet syd 

for og Nærå Strand (nr. 108) omfatter 

også Ramsarområde nr. 16. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

§ 3 beskyttet natur   X Området indeholder ingen beskyttede 

naturområder jf. naturbeskyttelseslovens 

§ 3. 

Plante og dyreliv   X Der er ikke kendskab til artsfund i områ-

det, men selve området og naturområ-

derne nær området kan rumme plante- 

og dyreliv, der er beskyttet. 

Hvis det i forbindelse med at evt. kom-

mende projekt vurderes, at der er risiko 

for påvirkning af plante- og dyreliv, for-

udsættes det, at der foretages de nød-

vendige foranstaltninger. 

Sjældne, udryddelsestru-
ede el. fredede dyr, plan-
ter el. naturtyper 

  X Se ovenfor. 

Økologiske forbindelser   X Området omfatter ikke udpeget natur el-

ler økologiske forbindelser. 

Fredninger X   Der er ingen konflikt med fredede områ-

der. 

Fredskov X   Området er ikke omfattet af fredsskovs-

pligt. 

Skovrejsning X   Der er ikke arealer, hvor skov er ønsket 

eller uønsket inden for området. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, 

  X Området er ikke omfattet af bygge- eller 

beskyttelseslinjer. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Strandbeskyttelses-, Sø- 

eller Å-beskyttelseslinjer.  

Kystnærhedszonen X    

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Området er ikke beliggende inden for de i 

kommuneplanen udpegede områder 

med særlige landskabelige interesser.  

Råstofgravning er dog en irreversibel pro-

ces – når råstofferne er fjernet, er land-

skabet ændret for altid.  

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X Området er ikke omfattet af kulturhisto-

riske udpegninger. 

Bevaringsværdige bygninger fremgår ikke 

af kommuneplanen. 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der er ingen fredede fortidsminder eller 

fund inden for området. En evt. kom-

mende udgravning skal imidlertid udføres 

jf. museumslovens § 27. Stk. 2. ”Findes 

der under jordarbejde spor af fortidsmin-

der, skal arbejdet standses, i det omfang 

det berører fortidsmindet. Fortidsmindet 

skal straks anmeldes til kulturministeren 

eller det nærmeste statslige eller statsan-

erkendte kulturhistoriske museum…” 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Jordbrug X   Området er ikke udpeget som værdifuldt 

landbrugsområde. 

Geologiske interesser X   Området er ikke omfattet af udpegede 

geologiske interesser. 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

  X Der er et enkelt beskyttet dige langs om-

rådets vestlige afgrænsning. 

I en eventuel råstoftilladelse vil der 

kunne blive stillet krav om graveafstand 

til diget. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang kan ske via Krogsbøllevej eller 

Gyngstrupvej og videre til det overord-

nede vejnet.  

Råstofindvinding i området vil medføre 

trafik med tunge køretøjer i forbindelse 

med driften ved kørsel til og fra graveom-

rådet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Adgangsvej og oversigtsforhold i den for-

bindelse kan påvirke sikkerhed og tryg-

hed for trafikanter og de nærmeste na-

boer. 

Støj fra trafik  X  Der vil komme støj ved kørsel til og fra 

området 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Risiko for ulykker  X  Mere (tung) trafik vil give større risiko for 

ulykker, særligt i forbindelse med vejnet, 

der ikke er forberedt til tung trafik. Det 

vurderes dog på nuværende tidspunkt, at 

der ikke er større risiko forbundet med 

transport af råstoffer end anden almin-

delig godstransport 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Området er 4,4 ha og planlægges an-

vendt til indvinding af sand, grus og sten/ 

ler. Indvinding på hele arealet vil blive 

omfattet af miljøvurderingslovens (LBK 

nr. 1225 af 25/10/2018) Bilag 2, 2a: Rå-

stofindvinding fra åbne brud samt tørve-

gravning. 

Området er beliggende i direkte tilknyt-

ning til eksisterende råstofgraveområde 

og udgør knap en fordobling heraf. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i for-

hold til energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Hvorvidt der skal bruges 

vand i forbindelse med en eventuel rå-

stofgravning i området, kommer an på 

ansøgningen og kommunens efterføl-

gende sagsbehandling. Et eventuelt 
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Begrundelser/Bemærkninger 

vandforbrug vil derfor ikke kunne estime-

res under den indledede planproces. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Et nyt råstofområde vil kunne være med 

til at dække regionens behov for råstof-

fer. Omvendt er råstofindvinding en irre-

versibel proces – ressourcen fornyes ikke. 

Affald   X Der produceres ikke affald i forbindelse 

med indvinding af sand, grus og sten el. 

ler. 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefil-

tre fra råstofgravens materiel mv. forud-

sættes bortskaffet efter de regler, der er 

gældende i Nordfyns Kommune. 

Forurening, miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt   X Der vil sandsynligvis forekomme udstød-

ning fra indvinding, forarbejdning og 

transport af råstoffer, men den vil meget 

hurtigt blive stærkt fortyndet. Der fore-

kommer normalt ikke lugt i forbindelse 

med råstofindvinding. 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes ikke indvinding om nat-

ten og dermed ikke behov for belysning 

udover lys på gravemaskiner og lastbiler 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Jordforurening   X Der er ingen kortlagt jordforurening in-

denfor eller nær området. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Området ligger i område med drikke-

vandsinteresser (OD) og inden for indvin-

dingsopland til almen vandforsyning – 

Nordfyns Vandværk.  

Den sydvestlige del af området ligger in-

den for nitratfølsomt indvindingsområde 

og indsatsområde.  

Nærmeste registrerede aktive vandforsy-

ningsboring er en markvandingsboring 

beliggende mere end 1000 meter vest for 

området. Der er tale om DGU nr. 127.56. 

Overfladevand X   Der er ingen søer eller beskyttede vand-

løb indenfor eller nær området. 

Udledning af spildevand X   Råstofgravning genererer ikke spilde-

vand, og der er ingen spildevandsudled-

ning i eller nær området. 

Støj og vibrationer  X  Der vil forekomme støj og vibrationer fra 

gravning og trafik med tunge køretøjer.  

Ledningsoplysninger 

Naturgasledninger X    
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Begrundelser/Bemærkninger 

El-ledninger  X  Der løber el-ledninger inden for området 

i vest og i nord. 

Kloakledninger  X  Der ligger kloakledninger langs kanten af 

området i nord og inden for i det nord-

østlige hjørne 

Telefon- og datakabler  X  Der løber telefonledninger langs kanten 

af området i nord og lige indenfor i det 

nordøstlige hjørne 

Vandforsyningsledninger X    

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan X   Området er ikke omfattet af nogen kom-

muneplanrammer. 

Natur- og vandplan   X Området berører ikke Vandområdeplan 

2015-2021 for Vandområdedistrikt Jyl-

land og Fyn - Hovedvandopland 1.13 

Odense Fjord. 

Affaldsplan X    

Trafikplan   X Både Krogsbøllevej og Gyngstrupvej er 

udpeget som fordelingsveje i kommune-

planen. 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan for Region 

Syddanmark. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien, der er indarbejdet i kommu-

neplanen. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ingen bemærkninger i forhold til Vand-

forsyningsplan 2019-2031 for Nordfyns 

Kommune 

Landsplandirektiv X    

Afstand til lufthavne   X Området ligger knapt 10 km nord for Bel-

dringe lufthavn. 

 

2.1 Kumulative effekter 

Området skal vurderes i sammenhæng med udnyttelsen af tilstødende råstofgraveområde syd 

herfor. 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 
Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  
 
 

• Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning) 
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• Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000-områder, andre internationale beskyttelses-

områder (Ramsar)) 

• Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier)  

• Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, sikkerhed/tryghed, støj fra trafik og risiko 

for ulykker) 

• Forurening, miljøfremmede stoffer mm. (Grundvand og vandforsyning, støj og vibratio-

ner) 

• Ledningsoplysninger (El-ledninger, kloakledninger samt telefon- og datakabler) 
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Region Syddanmark har redigeret følgende afsnit: 3 og 6  



23.04.2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår i 

vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Kirkeby Sand i Svendborg Kommune behandles 

forholdet til det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1.  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 1,5 km vest for det miljøvurderede areal. Det er Natura 2000-

område N241 Rødme Svinehaver og udgøres af habitatområde H241. Nærmeste Ramsarområde er 

”Sydfynske Øhav” R17, der også er fuglebeskyttelsesområde F71, og som ligger ca. 10 km syd for det 

miljøvurderede areal. 

Det er i rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller 

deres udpegningsgrundlag og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 

6.3.1, 6.3.5 og 6.3.6). 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
Der er ikke foretaget en opdatering af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.  

Rødme Svinehaver udgør en del af Egebjerg Bakker, der er dannet som en randmoræne under den sidste 

istid. Nærmeste habitatnaturtype på udpegningsgrundlaget er kildevæld beliggende ca. 1,7 km fra det 

miljøvurderede areal. 

Da det ikke kan udelukkes, at der indvindes under grundvandsspejlet, kan der lokalt ske en 

vandstandssænkning i de beskyttede våde habitatnaturtyper indenfor habitatområdet (næringsrig sø, 

kildevæld, hængesæk, rigkær og elle-askeskov) indenfor Natura 2000-område N241, hvis disse har 

hydraulisk kontakt til samme grundvandsmagasin, som der indvindes fra. En evt. vandstandssænkning vil 

dog være ganske få cm og af kort varighed, og dermed vil habitatnaturtyperne ikke blive påvirket 

væsentligt.  

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal derfor, at 

planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter ikke påvirker det nærmeste Natura 

2000-området væsentligt.  

På baggrund af ovenstående vurderer Region Syddanmark, at det kan afvises at råstofindvindingen vil 

kunne påvirke naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede 

udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-områdets integritet. 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
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1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som en del af 

den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder miljøvurderet. 

Miljøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af områdets eg-

nethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan indvindes, 

og dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger fra det enkelte område. Med afsæt i 

miljøvurderingerne af hvert enkelt planområde foretager Region Syddanmark en samlet vurdering 

af, hvilke områder der skal indgå i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sammenskrives i 

én samlet miljørapport til Råstofplan 2020, herunder forslag til afværgeforanstaltninger og over-

vågning. 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for sten, grus og sand ved 

Kirkeby Sand i Svendborg Kommune som er foreslået af NCC i forbindelse med, at Regionsrådet 

har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020. Sten, sand og grus benyttes overvejende til 

bygge- og anlægsarbejder. Miljørapporten er udarbejdet for at vurdere, om der er potentielt væ-

sentlige indvirkninger på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse af, om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den sam-

lede miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser. I den nærværende miljørapport beskri-

ves derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i om-

rådet.  

 

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde jævnfør Figur 2-1. 

 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Re-

gion Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Området er afgrænset på baggrund af ønske fra NCC.   

 

Det miljøvurderede areal består af 3 delarealer, der tilsammen udgør 16,5 ha og som i denne mil-

jørapport samlet beskrives som det miljøvurderede areal.  

 

Arealerne ligger umiddelbart sydøst for Kirkeby Sand og ca. 700 meter syd for Kirkeby. Arealerne 

afgrænses af det eksisterende indvindingsområde og af Svendborg Motorvejen og Svendborgba-

nen.  

 

Størstedelen af arealerne er eksisterende fredskov/plantage eller kanten af det eksisterende ind-

vindingsområde. De eksisterende indvindingsområder fremgår af Figur 5-1. Der findes ingen tek-

niske anlæg indenfor arealerne.  

 

 

Figur 2-1 Det miljøvurderede areal. 
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle væsentlige indvirk-

ninger, der er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Berørte myndigheder er hørt og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Råstofressourcen vurderes at være ca. 1,1 mio. m3 sand, grus og sten, heraf ca. 0,3 mio. m3 grus 

og sten > 2mm. Region Syddanmark vurderer, at råstofforekomsten kan bidrage til råstofforsy-

ningen på Fyn. 

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Det miljøvurderede areal omfatter et eksisterende graveområde samt fredskovsarealer i land-

zone, hvor en del af arealet er udlagt som teknisk anlæg i form af kommuneplanrammer i Svend-

borg Kommuneplan 2017-2029. Udlæg af det miljøvurderede areal til råstofindvinding inden for 

rammeområdet er ikke i overensstemmelse med Svendborg Kommuneplan 2017-2029, medmin-

dre området kun anvendes til oplagsplads. Der findes ingen bygninger inden for det miljøvurde-

rede areal. Afstanden til det miljøvurderede areal betyder, at det vurderes, at der ikke er nogen 

påvirkning af bygninger i landsbyen Kirkeby Sand og i det åbne land. 

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport i et område, hvor der i forvejen er støj fra det eksisterende graveområde. Det for-

ventes, at støjen svarer til den nuværende støjpåvirkning. I forbindelse med en konkret gravetil-

ladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støjbelastningen vil blive reguleret med vil-

kår i tilladelsen. Selvom de vejledende grænseværdier for støj bliver overholdt, kan støjen stadig 

virke generende for de omkringboende. 

 

Infrastruktur 

Råstofindvinding inden for det miljøvurderede areal forventes ikke at medføre øget lastbiltrafik på 

det lokale vejnet, da der er tale om en udvidelse af et eksisterende råstofgraveområde. Udvidel-

sen skal ses som en forlængelse af den periode, hvor der kan ske råstofgravning i området. 

 

Friluftsliv og rekreative interesser 

Råstofgravning vurderes ikke at påvirke muligheden for at anvende Sellebjerg Skov rekreativt, da 

det er en meget begrænset del af skoven i form af skovbrynet ud mod det eksisterende råstof-

graveområde samt et nyetableret skovområde, som vil gå tabt som følge af råstofgravning.  
Råstofindvinding vil påvirke Sellebjerg Skov og Svendborg Golf bl.a. i form af støj fra graveområ-

det samt den visuelle påvirkning fra arbejdet, som giver landskabet et teknisk præg. Indkigget til 

graveområdet er dog begrænset, hvorfor den visuelle påvirkning vurderes at være begrænset. Da 

de vejledende støjgrænser vil blive overholdt, og besøgende på Sellebjerg Skov og Svendborg 

Golf forventeligt kun vil blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid, er det muligt at opleve 

området uden støjmæssig forstyrrelse i weekender og om aftenen, hvor det forventes, at flest an-

vender området. 

 

 

 

Landskab 
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Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, 

der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af området. Grav-

ningen foregår i et skovlandskab, hvis tilgrænsende nærområde i forvejen er præget af nuvæ-

rende og tidligere råstofgravning. Det omkringliggende landskab er dog fortsat forholdsvis intakt, 

hvilket øger landskabets sårbarhed. Det miljøvurderede areal er en relativt lille udvidelse af den 

igangværende råstofgrav, hvorfor arealet er placeret i både funktionel og visuel sammenhæng 

med de eksisterende aktiviteter. På nuværende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for om-

rådet ikke, hvorfor det ikke er muligt at vurdere på, hvordan landskabet ændres permanent som 

følge af planen. Den samlede konsekvens for landskabet vurderes på den baggrund at være be-

grænset. 

 

Kulturhistoriske interesser 

Svendborg Museum har i en arkivalsk udtalelse om området vurderet, at det er sandsynligt, at 

der findes fortidsminder inden for det miljøvurderede areal, da der ved tidligere undersøgelser i 

forbindelse med nuværende råstofgravning er fundet flere bopladser og spor efter ældre stenal-

der og bronzealder. Museet anbefaler på den baggrund, at der udføres en frivillig forundersøgelse 

af området. Hvis der udføres en forundersøgelse, vil sandsynligheden for at ødelægge ikke fundne 

fortidsminder være mindre sandsynlig. 

 

Inden for det miljøvurderede areal findes flere beskyttede sten- og jorddiger, som kan blive på-

virket ved råstofgravning. En ændring af digerne kræver dispensation efter museumsloven. Den 

samlede konsekvens vurderes at være begrænset, da en mindre del af de historiske spor af net-

værket af diger i området forsvinder. 

 

Naturinteresser 

Pga. afstanden til nærmeste Natura 2000-område vurderes der ikke at være en væsentlig påvirk-

ning af områdets udpegningsgrundlag. Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor arealet. 

Beskyttet natur udenfor arealet vil ikke blive påvirket, da der ikke foretages grundvandssænk-

ning.  

Arter af sjældne og beskyttede dyr herunder springfrø og arter af flagermus vurderes ikke at blive 

påvirket væsentligt, da der ikke fjernes levesteder for arterne. Den sjældne og beskyttede has-

selmus kan blive påvirket væsentligt. Inden der gives gravetilladelse skal det derfor undersøges 

om der kan laves tiltag, der sikrer hensynet til hasselmus. 

 

Vandmiljø 

Der er stor sandsynlighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor 

det miljøvurderede areal, da en del af ressourcen forventes at ligge under grundvandsspejlet. Der 

er ikke væsentlige beskyttende lerdæklag i området, og der indvindes vand fra det terrænnære 

magasin. Kvalitativ påvirkning af grundvandet kan imødekommes f.eks. ved restriktioner ift. are-

alanvendelsen. Der findes ingen vandforsyningsboringer indenfor det miljøvurderede areal.  

De beskyttede naturtyper og vandløb mod nord og øst er sandsynligvis i kontakt med grund-

vandsmagasinet. En eventuel mindre afsænkning af det terrænnære grundvandsspejl vil være lo-

kal, og sandsynligvis ikke overstige de naturlige årstidsvariationer for det terrænnære magasin. 

Det vurderes, at der kan ske en påvirkning af vandstanden i vandløbet umiddelbart vest for det 

miljøvurderede areal, hvis lokale terrænnære lerlag bortgraves. Risikoen for gennembrydning af 

lokale lerlag kan imødekommes gennem vilkår i gravetilladelsen.   
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3.3 Samlet vurdering 

Det vurderes at Natura 2000 området ikke vil blive væsentligt påvirket på grund af afstanden. 

Det vurderes at kumulative effekter kan imødegås gennem vilkår i en kommende, eventuel tilla-

delse til råstofgravning. 

Det vurderes at der er en væsentlig påvirkning af bilag IV arten Hasselmus.  

Derudover vurderes det, at der ikke er væsentlig påvirkning af andre miljøemner. Det vurderes, 

at der kan være en moderat påvirkning af infrastruktur, landskab, plante- og dyreliv, terrænnært 

grundvand og overfladevand. Det vurderes at kumulative effekter kan imødegås gennem vilkår i 

en kommende, eventuel tilladelse til råstofgravning. 
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold indenfor det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette. Kortlægningen af miljøstatus danner 

grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne. I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning 

af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirkninger ved realisering af råstofplanen. Relevant 

lovgivning og planlægning behandles i forbindelse med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6. 

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkning tages udgangspunkt i en worst case betragtning, 

som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet Det forudsættes ved miljøvurderingerne 

dog, at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg og større vandløb og søer, samt bebyggelser 

inkl. adgangsveje hertil ikke påvirkes af planen. Ved den konkrete gravetilladelse kan udnyttelsen 

af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurderet i miljørap-

porten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som det potentielle graveområde medfører, er systematisk vurderet 

ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljø-

påvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 

  

Geografisk udbredelse 
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Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 

miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at be-

vare funktion og struktur. 

 

Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 
 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 

 

Konsekvens 

Planens konsekvens vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede effekt ud fra sand-

synlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for en miljøparameter kan være både positiv og negativ. Begge typer ef-

fekter er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 
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 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 

 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  
 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfat-

tende afsnit i et skema som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirk-

ningsgrad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 

3 

Sandsynligt National/inter-

national 

Meget høj Permanent Meget væsent-

lig 

Miljøpåvirkning 

4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  

(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 
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4.4 Kumulative effekter 

I Kapitel 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, der 

kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirkninger. 
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5. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 5-1 viser det miljøvurderede areal set i sammenhæng med gældende graveområder og in-

teresseområder samt tidligere og nuværende råstofgrave. Der har tidligere foregået råstofindvin-

ding på ca. halvdelen af det miljøvurderede areal. Den vestlige del af det miljøvurderede areal er 

en udvidelse af en aktiv råstofgrav og ligger derfor som en krans herom. Den aktive råstofgrav er 

sammenfaldende med et graveområde for sand, grus og sten.  

 

 

Figur 5-1. Forslag til graveområde, Råstofplan 20162. 

Arealet har terrænkote 65-91 meter. Terrænet er lavest i de dele af arealet, hvor der tidligere har 

foregået råstofindvinding. Jf. Per Smeds landskabskort (Figur 6-7) ligger arealet i et randmoræ-

nelandskab. Jævnfør GEUS’ jordartskort3 består jordbunden overvejende af morænesand og -

grus. Der er dog senglacialt smeltevandssand i den nordvestlige del af det miljøvurderede areal. 

 

Forslagsstiller har indsendt oplysninger om 11 boringer/prøvegravninger til 7,5 – 14,5 meters 

dybde. Der er udført 23 kornstørrelsesanalyser på råstoflagene.  

 

Der er registreret vandspejl i seks af de af forslagsstiller indsendte boringer. Vandspejlet er regi-

streret mellem 6,4 til 12,5 meter under terræn. Ved den aktive råstofgrav svarer det til kote +67 

til +70, mens det i det østlige delområde svarer til kote +76. 

 

De af forslagsstiller indsendte oplysninger dokumenterer tilstedeværelsen af råstoffer, der er vel-

egnede til vej- og anlægsmaterialer, som bundsikringsmaterialer og fyldsand. Det vurderes, at 

forekomsten også egner sig til oparbejdning af stabilt grus.  

 

                                                   
2 https://rsyd.dk/wm495870 
3 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-kort/down-

load-jordartskort/ 
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For det vestlige delområde, bygger vurderingen dog på boringer, der stammer fra den aktive rå-

stofgrav og ikke fra de arealer, som miljøvurderingen omhandler. Det er dog rimeligt at antage, 

at der er tale om tilsvarende materialer, da de aktuelle arealer støder op hertil. 

 

I det vestlige område tyder data på, at ressourcen går til ca. kote +65, hvorfor der kan være op 

til 20 m ressource, hvor terrænet er højest. 

 

Der er på det østlige delområde mellem 3,7 m og 5,8 m overjord.  

I Tabel 5-1 er råstofressourcen vurderet ud de ovenfor nævnte boringer og analyser. Der er i be-

regningerne ikke taget højde for, at ressourcen nogle steder sandsynligvis fortsætter dybere end 

boringerne. Beregningerne er foretaget af Region Syddanmark. 

 

Kirkeby Sand  Sikkerhed 

Areal (ha) 16,5  

Sand, grus og sten i alt (1000 
m3) 

1131  

Grus og sten i alt (1000 m3) 275  

Forekomstens dybde (m u.t.) 6-20 3 

Overjord (m) 0-8 5 

Gravning under grundvands-
spejl 

Ja (ca. 20-30 % af råstofferne ligger under 
GVS) 

5 

Anvendelse Fyldsand, bundsikring, stabilgrus 4 

Forsyningspotentiale Fyn  

Tabel 5-1. Opsummering af forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding ved Kirkeby Sand. Tallet i 

højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 betyder, at der 

ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet 

er veldokumenteret. 

 

Råstofressourcen anslås således at være 1,1 mio. m3 sand, grus og sten. Heraf er ca. 0,3 mio. m3 

grove materialer. I beregningerne er der taget hensyn til skråninger mod naboarealer. 
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøemner, der behandles i miljørapporten, er følgende: 

 

 Bebyggelsen befolkning og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler bebyggelse, befolkning og sundhed, infrastruktur samt lednings-

forhold. 

 

6.1.1 Bebyggelse  

Det miljøvurderede areal ligger i tilknytning til et eksisterende råstofgraveområde, og hele arealet 

ligger i landzone.  

 

 

Figur 6-1. Kommuneplanrammer indenfor det miljøvurderede areal. 

Den østlige del af arealet er omfattet af kommuneplanramme 09.00.T2.291 i Svendborg Kommu-

neplan 2017-20294, jf. Figur 6-1. Kommuneplanramme 09.00.T2.291 udlægger området til tekni-

                                                   
4 Svendborg Kommune, Kommuneplan 2017-2029, 09.00.T2.291 - Tekniske anlæg Sellebjerg fyldplads 
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ske anlæg i form af forsynings- og rensningsanlæg, affaldsdeponerings- og affaldsbehandlingsan-

læg og oplagspladser.5 Udlæg af det miljøvurderede areal til råstofindvinding inden for ramme-

området er ikke i overensstemmelse med Svendborg Kommuneplan 2017-2029, medmindre om-

rådet kun anvendes til oplagsplads. Det vurderes, at påvirkningen er væsentlig såfremt arealet 

efterlades med søer. 

 

 
Figur 6-2. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal vist med en af-

standszone på 100 meter. 

Som det fremgår af Figur 6-2, findes der ingen bygninger inden for det miljøvurderede areal, 

mens der findes flere beboelsesbygninger inden for en afstand af 100 meter. Det miljøvurderede 

areal er beliggende i det åbne land omgivet af skov. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Kirkeby 

Sand, der ligger umiddelbart nord for det miljøvurderede areal (ca. 90 meter).  Flere bygninger 

grænser op til det miljøvurderede areal, og pga. nærheden er der risiko for påvirkning fra f.eks. 

vibrationer. I forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om tilladelse til råstof-

gravning vurderes det hvor stor afstand der skal holdes til bygningerne, således der ikke er fare 

for sætningsskader m.m. 

 

6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af sand, grus og ler kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i form 

af lys, støv og støj.  

 

Der vil normalt ikke blive gravet om natten, og belysning vil derfor være begrænset til vinterperi-

oden, hvor der i dagtimerne kan blive behov for lyskilder ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner, hvilket kan oplyse naboarealer. Belysning vurderes at udgøre en begrænset påvirkning. 

 

                                                   
5 Svendborg Kommune, Kommuneplan 2017-2029, 09.00.T2.291 - Tekniske anlæg Sellebjerg fyldplads 
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Graveaktiviteter, læsning, oplag af materiale mv. kan medføre støvgener for naboer eller forbi-

passerende trafik. Dette sker specielt i tørre perioder, og det kan være nødvendigt at indstille ar-

bejdet eller sprinkle veje og arbejdsarealer med vand, indtil støvet lægger sig. 

 

Udnyttelse af råstofgraveområdet vil medføre støj. I den følgende vurdering forudsættes det, at 

en udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde er en udvidelse af det eksiste-

rende aktive råstofgrave, hvilket medfører råstofgravning i en længere periode end ved kun ud-

nyttelse af det aktive graveområde. Derudover forventes det, at den samme virksomhed fortsæt-

ter arbejdet med omtrent de samme maskiner og aktiviteter, som anvendes i dag. Det forventes 

derfor, at støjbelastningen svarer til den nuværende støjpåvirkning fra det aktive graveområde. 

Den støjmæssige udbredelse kan dog være anderledes, da maskiner og aktiviteterne flyttes. Støj-

belastningen fra driften af et graveområde til grus, sand og sten kan stamme fra stationært ma-

teriel (vaske- og sortereanlæg), kørende materiel (læssemaskiner og dumpere) samt transport 

med lastbiler. Støjbelastningen til omgivelserne vil være størst i forbindelse med en eventuel drift 

af vaske- og sorteringsanlæg, hvilket anvendes i forbindelse med gravning af sand, grus og sten.  

 

I forbindelse med det eksisterende råstofgraveområde er der udarbejdet en VVM-redegørelse, 

hvor i det fremgår, at det ved etablering af fem meter høje støjvolde vil være muligt at overholde 

grænseværdierne angivet i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. for landsbyen Kirkeby Sand og 

to fritliggende boliger nærmest graveområdet. 6  

 

Ud fra nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at fastslå, hvor stor den præcise støjmæs-

sige udbredelse vil være, da en sådan vurdering forudsætter viden om bl.a. de anvendte maski-

ner og deres placering. Oplysningerne vil først være tilgængelige, når der foreligger et konkret 

projekt. Støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede vilkår i gravetilladelsen. 

I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støj-

belastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Gravetilladelsen indeholder typisk krav om, 

at vejledende grænseværdier overholdes, og der stilles krav til indretning og drift af grusgraven, 

således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller reduceres (f.eks. med støjvolde). 

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil medføre en støjbelastning langs med lastbilernes 

ruter inden for normal arbejdstid. Af VVM-redegørelsen for det eksisterende graveområde frem-

går det, at hvis der indvindes mellem 150.000 og 300.000 m3 om året, vil det generere gennem-

snitteligt 30-60 laster om dagen7. Støjen omfatter såvel egentlig motorstøj og vejstøj som im-

pulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede grusveje, som også kan medføre 

støvgener. Uanset ruten vil trafikken medføre en støjpåvirkning på boliger langs vejen. I VVM-

redegørelsen for eksisterende graveområde fremgår det, at lastbiltrafikken skal dreje mod højre 

ad Vængevej og videre til A9, hvormed lastbilerne ledes væk fra Kirkeby og Kirkeby Sand. Vilkår 

om højresving ved udkørsel vil begrænse lastbilkørslen fra grusgraven i landsbyerne8. Den tunge 

trafik på det lokale vejnet kan desuden medføre utryghed for gående og cyklister, der færdes på 

de veje, lastbilerne kører på. 

 

                                                   
6 Hvidkilde Gods, NCC Råstoffer A/S, VVM-redegørelse for råstofindvinding ved Kirkeby Vænge, juli 2006, 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/vvm_redegoelse_kirkeby_vaenge_al.pdf 
7 Hvidkilde Gods, NCC Råstoffer A/S, VVM-redegørelse for råstofindvinding ved Kirkeby Vænge, juli 2006, 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/vvm_redegoelse_kirkeby_vaenge_al.pdf 
8 Hvidkilde Gods, NCC Råstoffer A/S, VVM-redegørelse for råstofindvinding ved Kirkeby Vænge, juli 2006, 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/vvm_redegoelse_kirkeby_vaenge_al.pdf 
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Ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal er det sandsynligt, at der sker en støjbe-

lastning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbre-

delsen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal og tilsvarende eksisterende 

støjbelastning. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være middel, da de vejledende støjgræn-

ser vil blive overholdt i forbindelse med råstofgravningen, og beboere i nærområdet vil kun blive 

påvirket af støj inden for normal arbejdstid, hvor støjpåvirkningen vil være generende for de om-

kringboende. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over 

flere år. Hertil er det en udvidelse af et eksisterende graveområde, hvormed udnyttelsen af det 

miljøvurderede areal vil være en forlængelse af den igangværende graveperiode.  

 

På baggrund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolk-

ningens sundhed, forudsat at de vejledende støjgrænser overholdes i forbindelse med råstofgrav-

ning. Støjbelastningen kan dog stadig virke generende, hvorfor den samlede konsekvens af støj-

påvirkningen vurderes til at være moderat. 

 

6.1.3 Friluftsliv og rekreative interesser 

Det miljøvurderede areal omfatter en mindre del af Sellebjerg Skov, som afgrænser arealet mod 

syd, øst og vest. Sellebjerg Skov er en privatejet skov, som anvendes rekreativt. Hertil findes 

Svendborg Golf Klub ca. 900 meter syd for arealet. Den del af Sellebjerg Skov, der ligger inden 

for det miljøvurderede areal, vil gå tabt som følge af råstofgravning, medmindre skoven genplan-

tes efter gravning. Øvrige påvirkninger er afledte i form af støj og visuel påvirkning.  

 

Ændret arealanvendelse 

Det miljøvurderede areal omfatter en del af skovbrynet i Sellebjerg Skov, som grænser op til det 

eksisterende graveområde. Ud fra ortofoto fremgår der ingen stier inden for det miljøvurderede 

areal, mens der i det østlige delområde findes en skovvej. Råstofgravning vurderes ikke at på-

virke muligheden for at anvende skoven rekreativt, da det er en meget begrænset del af skoven i 

form af skovbrynet ud mod det eksisterende råstofgraveområde samt et nyetableret skovområde, 

som vil gå tabt som følge af råstofgravning.  
 

Der sker ingen ændret anvendelse inden for Svendborg Golf Klub, da området ikke ligger inden 

for det miljøvurderede areal. 

 

Støjpåvirkning 

Pga. Sellebjerg Skov og Svendborg Golf Klub forholdsvise korte afstand til arealet, er det sand-

synligt, at der kan opleves støj fra graveaktiviteterne og lastbiltrafikken. Udbredelsen af støjpå-

virkningen er ukendt, men forventes at være lokal og svarende til den støjpåvirkning, der opleves 

i dag fra det eksisterende, aktive råstofgraveområde. Intensiteten af påvirkningen vurderes at 

være middel, da de vejledende støjgrænser vil blive overholdt. Det er sandsynligt, at støjens ud-

bredelse er anderledes og deraf opleves anderledes end i dag, da graveaktiviteterne flyttes.  

 

Besøgende i Sellebjerg Skov og Svendborg Golf Klub vil blive påvirket af støj inden for normal ar-

bejdstid, hvorfor det er muligt at benytte området uden støjmæssig forstyrrelse i weekender og 

om aftenen, hvor det forventes, at flest anvender området. Påvirkningen vurderes at være lang, 

da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år, og en udvidelse vil forlænge den periode, 

hvor der vil ske råstofgravning i området. Den samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes 

at være begrænset, da der er tale om gene af besøgende. 

 

Visuel påvirkning 
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Det miljøvurderede areal er generelt omgivet af høj beplantning og støjvolde, hvilket begrænser 

eventuelle indkig til arealet og det eksisterende graveområde. Det er sandsynligt, at aktiviteterne 

i forbindelse med råstofgravningen vil være synlige fra veje og stier nær det miljøvurderede 

areal. Udstrækningen af den visuelle påvirkning fra gravearbejdet afhænger af arbejdets højde i 

landskabet, men vurderes kun at påvirke en mindre del af stier og vejes samlede forløb, da be-

plantningen på længere afstand vil skjule arbejdet. Oplevelsen af skoven nær det miljøvurderede 

areal må deraf forventes ændret i form af det tekniske præg og forstyrrelse fra gravearbejdet. 

Forstyrrelserne forsvinder, når råstofgravningen ophører, men området vil stadig være omdannet 

i forhold til områdets nuværende tilstand. 

 

Der vurderes ikke at være visuel sammenhæng mellem det miljøvurderede areal og Svendborg 

Golf Klub, da Sellebjerg Skov ligger mellem de to områder. 

 

Det vurderes, at det er sandsynligt, at der vil forekomme en visuel påvirkning af friluftsliv og de 

rekreative interesser, hvis der gives tilladelse til råstofgravning inden for det miljøvurderede 

areal. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes at være lokal, da påvirkningen er afgrænset 

til de dele af stier og veje, som ligger tæt på det miljøvurderede areal. De rekreative interessers 

sårbarhed vurderes som lav, da omgivelserne er præget af den eksisterende råstofgravning. In-

tensiteten af den visuelle påvirkning vurderes at være lav, imens gravearbejdet foregår. Påvirk-

ningen reduceres, når den visuelle forstyrrelse fra graveaktiviteterne ophører. Arealerne ændres 

permanent, hvorfor også den visuelle påvirkning set fra dele af de nærliggende veje og stier æn-

dres permanent. Samlet vurderes konsekvensen af den visuelle påvirkning for de rekreative inte-

resser at være begrænset. 

 

6.1.4 Infrastruktur 

Råstofindvinding inden for det miljøvurderede areal kan medføre en stigning i lastbiler på det lo-

kale vejnet, hvis der både sker råstofgravning inden for det eksisterende graveområde og det 

miljøvurderede areal. Der forventes ind- og udkørsel til det vestlige delområde fra eksisterende 

adgangsvej fra Vængevej fra det eksisterende graveområde, se Figur 6-3. Den eksisterende ad-

gangsvej til nuværende råstofgraveområde er ubefæstet. Vængevej er befæstet med asfalt og er 

ca. seks meter bred. Ind- og udkørsel til det østlige delområde forventes at se fra skovve-

jen/grusvejen Dyrehavevej til Odensevej, der er en ca. seks meter bred befæstet vej. Eventuelle 

nye vejadgange skal etableres med nødvendige oversigtsforhold i henhold til gældende vejregler. 
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Figur 6-3. Kort over veje og bygninger i nærhed af det miljøvurderede areal. 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke. I VVM-redegørelsen for eksiste-

rende graveområde fremgår det dog, at lastbiltrafikken skal dreje mod højre ad Vængevej og vi-

dere til A9, hvormed lastbilerne ledes væk fra Kirkeby og Kirkeby Sand9. Hvis Vængevej bliver 

adgangsvej til det miljøvurderede areal, kan det forventes, at der også stilles vilkår om højre-

sving ved en ny gravetilladelse, hvormed trafikken ledes uden om Kirkeby og Kirkeby Sand. Pla-

ceringen tæt på Vængevej samt Svendborgmotorvejen betyder, at der er en rimelig sandsynlig-

hed for, at trafikken primært vil komme til at foregå ad det overordnede vejnet.  

 

Af VVM-redegørelsen for det eksisterende graveområde fremgår det, at hvis der indvindes mellem 

150.000 og 300.000 m3 om året, vil det generere gennemsnitteligt 30-60 lastbillaster om da-

gen10. Med nuværende vidensgrundlag forventes der ikke at ske en øget belastning af vejnettet, 

da det forventes, at det er ca. samme mængder råstoffer, der skal transporteres, som i dag. 

 

Det er mindre sandsynligt, at der vil forekomme en øget mængde trafik, da der er tale om en ud-

videlse af et eksisterende graveområde, så der kan foregå råstofgravning i en længere periode. 

Intensiteten af påvirkningen vurderes som ubetydelig, da der forventes en lastbiltrafik mængde 

som i dag. Lastbiltrafikken vil køre på de lokale veje omkring det miljøvurderede areal inden for 

normal arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe 

over flere år, og en udvidelse af det aktive graveområde vil forlænge den periode, hvor der sker 

råstofgravning. Da der på dette stadie ikke foreligger konkret viden om antallet af lastbiltranspor-

ter og transportruten, kan påvirkningsgraden kun vurderes på generelt niveau. Ud fra det forelig-

gende vurderingsgrundlag vurderes konsekvensen af trafikbelastningen at være begrænset. 

 

                                                   
9 Hvidkilde Gods, NCC Råstoffer A/S, VVM-redegørelse for råstofindvinding ved Kirkeby Vænge, juli 2006, 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/vvm_redegoelse_kirkeby_vaenge_al.pdf 
10 Hvidkilde Gods, NCC Råstoffer A/S, VVM-redegørelse for råstofindvinding ved Kirkeby Vænge, juli 2006, 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/vvm_redegoelse_kirkeby_vaenge_al.pdf 
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6.1.5 Ledningsforhold 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Inden for det miljøvurderede areal løber der en nedgravet el-ledning og nedgravede 

telefon- og datakabler gennem området mod syd til nordnordvest langs Dyrhavegårdsvej. Det 

vurderes, at det er sandsynligt, at mindre ledninger bliver om- eller nedlagt i forbindelse med rå-

stofgravningen. Omlægningen sikrer, at der ikke sker forringelser i elforsyningen eller tele- og 

dataforbindelsen. En nedlæggelse forventes kun at ske for ledninger, som ikke længere finder an-

vendelse. Der holdes en respektafstand til ledninger, som ikke flyttes, så disse ikke påvirkes. Der 

vil dermed ikke ske påvirkning af ledningsforholdene. Ledningsforhold håndteres konkret i forbin-

delse med udarbejdelsen af tilladelsen. 

 

 

Figur 6-4: Placering af 10/15 kV jord-kabel i det miljøvurderede areal. Tele- data- og lavspændingsledninger er 

ikke vist på kortet. 
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6.1.6 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Bebyggelse Mindre sand-
synlig 

Lokal Middel Lang Begrænset 

Befolkning og 
sundhed 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Friluftsliv og 
rekreative inte-
resser 

     

Ændret arealan-
vendelse 

- - - - - 

Støjpåvirkning Sandsynlig Lokal Middel Lang Begrænset 

Visuel påvirkning Sandsynligt Lokal Lav Lang Begrænset 

Infrastruktur Mindre sand-
synlig 

Lokal Middel Lang Begrænset 

Ledningsfor-
hold 

- - - - - 

 

6.1.7 Mulige afværgeforanstaltninger 

Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 

henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og såle-

des, at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete indretning og drift 

af en kommende råstofgrav i forhold til støjfølsomme områder som beboelse. 

 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som be-

handles i hvert deres afsnit 6.2.1 og 6.2.2. Kulturhistoriske elementer med betydning for land-

skabets karakter vil blive behandlet i relevant omfang i afsnittet om landskab. Derudover beskri-

ves og miljøvurderes kulturarv i afsnittet om kulturhistoriske interesser. 
 

6.2.1 Landskab 

Det følgende afsnit indledes med en beskrivelse af de landskabelige og geologiske udpegninger, 

der findes inden for det miljøvurderede areal. Derudover vurderes udpegningernes sammenhæng 

med udlægning af det miljøvurderede areal. Efterfølgende beskrives det miljøvurderede areals 

landskab med udgangspunkt i dele af landskabskaraktermetoden11, hvorfra der er fokus på det 

naturgeografiske grundlag, kulturgeografiske grundlag, rumlig-visuelle forhold og landskabets 

sårbarhed over for ændringer. Endvidere inddrages Svendborg Kommunes landskabskarakterana-

lyse i beskrivelsen. På baggrund af landskabsbeskrivelsen vurderes påvirkningen af geologiske, 

landskabelige og visuelle værdier ved realisering af det miljøvurderede areal til råstofgravning. 
 

Geologiske udpegninger i Svendborg Kommuneplan 

Svendborg Kommune har udpeget geologiske beskyttelsesområder med tilhørende retningslinjer i 

Kommuneplan  201712. Udpegningen fremgår af Figur 6-5.  

 

                                                   
11 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007 https://mst.dk/media/150569/vejlednin-

genilandskab_050707b1.pdf  
12Svendborg Kommune, Kommuneplan 2017, 3.5.3 Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder, http://kommu-

neplan.svendborg.dk 
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Figur 6-5. Geologiske udpegninger i Svendborg Kommuneplan. 

Kommuneplanens retningslinjer fastlægger, at de indbyrdes overgange og sammenhænge for de 

særlige geologiske interesser ved Stenstrup – Egebjerg ikke må sløres eller ødelægges i væsent-

ligt omfang. Det miljøvurderede areal ligger ifølge kommuneplanen på kanten af karakterområdet 

Heldager Bakkelandskab13, der ikke nævnes i retningslinjerne som landskabskarakterområde der 

er særligt værdifuldt14. Tilstanden af området omkring det miljøvurderede areal beskrives som 

kontrasterende og med dårlig tilstand og strategien for området er: ”Når graveaktiviteten er af-

sluttet bør landskabet retableres således at det passer ind i det omkringliggende landskab og/el-

ler skaber et oplevelsesrigt delområde.”15 

 

Det miljøvurderede areal omfatter en mindre del af det kommunalt udpegede geologiske område, 

og er placeret på kanten af Heldager Bakkelandskab, der ikke i retningslinjen anses som et af de 

særligt værdifulde områder. Ved råstofgravning vil arealet blive udgravet, og de geologiske inte-

resser vil lokalt blive fjernet. På baggrund af at der lokalt vil ske ændringer i de geologiske sam-

menhænge og overgange, vurderes udlæg af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde 

ikke at være i overensstemmelse med de hensyn, som Svendborg Kommunes retningslinjer for 

geologiske beskyttelsesområder varetager. Region Syddanmark vurderer at påvirkningen er mo-

derat da tilstanden af området omkring det miljøvurderede areal beskrives som kontrasterende 

og med dårlig tilstand. 

 

Landskabsudpegninger i Svendborg Kommuneplan 

                                                   
13Svendborg Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Heldager Bakkelandskab, http://kommuneplan.svendborg.dk/dk/ho-

vedstruktur/landskabsomraader/heldager-bakkelandskab/ 
14 Svendborg Kommune, Kommuneplan 2017-2029, geologi, http://kommuneplan.svendborg.dk/dk/hovedstruktur/geo-

logi_og_grundvand/geologi/ 
15Svendborg Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Heldager Bakkelandskab, http://kommuneplan.svendborg.dk/dk/ho-

vedstruktur/landskabsomraader/heldager-bakkelandskab/ 
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Svendborg Kommune har udpeget bevaringsværdige landskaber og større, uforstyrrede landska-

ber, som er omfattet af retningslinjer i Kommuneplan 2017-202916. Udpegningerne fremgår af 

Figur 6-6. 

 

 

Figur 6-6. Landskabs- og landbrugsudpegninger i Svendborg Kommuneplan. 

Hele det miljøvurderede areal er udpeget som større, sammenhængende landskab og størstede-

len af arealet er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Undtaget af udpegning som bevarings-

værdigt landskab er området omfattet af kommuneplanramme 09.00.T2.291, jf. Afsnit 6.1.1. 

Kommuneplanens retningslinjer fastlægger bl.a., at ”Der kan alene ske etablering, udvidelse eller 

ændringer af byggeri og tekniske anlæg, som påvirker landskabet i ganske ubetydeligt omfang, 

og kun såfremt landskabets karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder ikke tilsidesættes.” 

17 Desuden fremgår det af kommuneplanens redegørelse, at de særligt karakteristiske og oplevel-

sesrige landskaber søges friholdt fra bl.a. råstofgravning. Det fremgår også af redegørelsen, at de 

landskaber, som kan ændres, er landskaber, som er under svag eller hastig forandring, f.eks. på 

grund af råstofgravning.18  

 

Udlægning af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde påvirker landskabets karakter. På-

virkningen reduceres af, at det miljøvurderede areal ligger i et område, der allerede i dag er ud-

lagt til og benyttes til råstofgravning, og landskabet er dermed allerede under forandring. En ud-

videlse af det eksisterende råstofgravområde vurderes dermed ikke at påvirke landskabets karak-

ter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder i betydelig grad. Udlægningen af det miljøvurderede 

                                                   
16 Svendborg Kommune, Kommuneplan 2017-2019, Landskabsområder, http://kommuneplan.svendborg.dk/dk/hoved-

struktur/landskabsomraader/ 
17 Svendborg Kommune, Kommuneplan 2017-2019, Landskabsområder, http://kommuneplan.svendborg.dk/dk/hoved-

struktur/landskabsomraader/ 
18 Svendborg Kommune, Kommuneplan 2017-2019, Landskabsområder, http://kommuneplan.svendborg.dk/dk/hoved-

struktur/landskabsomraader/ 
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areal som råstofgraveområde vurderes på den baggrund ikke at være i modstrid med de land-

skabshensyn, som retningslinjerne Svendborg Kommuneplan 2017-2029 varetager.  

På baggrund heraf vurderes påvirkningen værende moderat. 

 

Landskabsbeskrivelse 

Det miljøvurderede areal ligger på Sydfyn ca. ti kilometer nordvest for Svendborg. På Per Smeds 

landskabskort ligger arealet på randmorænen Egebjerg Bakker (Figur 6-7), som visse steder når 

op på terrænkoter på +100 m. Egebjerg Bakker er dannet af nordøstisen under den sidste istid, 

og er mod nord afgrænset af issølavningen Stenstrup Issø og mod syd af Hvidkilde tunneldal. 

Egebjerg Bakker består af en række langstrakte øst-/vestgående bakkestrøg, men det miljøvur-

derede areal ligger på et plateaulignede område, hvor terrænforskellen er lidt mindre markante. 

Generelt ligger terrænkoten i arealet på mellem +75 og +90 og højest i det østlige delområde. 

Området omkring Egebjerg Bakker og Stenstrup Issø er generelt præget af dødisaflejringer. 

 

 

Figur 6-7. Per Smed Landskabskort.19 

Randmoræner dannes, når isen rykker frem og afsætter materiale foran gletsjerranden. Bakker-

nes størrelse kan variere fra små jordvolde på bare 0,5 meter til imponerende bakkedrag, der ra-

ger mere end 100 meter op over det foranliggende landskab20. Sedimenter udgøres af materiale, 

der bliver enten skubbet op foran gletsjeren, trukket op i flager eller materiale, der dumper ned 

fra gletsjeren. Under afsmeltning af gletsjeren kan der under visse forhold ligge større eller min-

dre partier af is isoleret foran gletsjerfronten, hvilket kendes som dødis. Dødislandskabet består 

af sedimenter, der har ligget ovenpå isen, og landskabet er generelt karakteriseret af talrige små-

bakker lavere end ti meter. Højdekurverne vil i landskabet være slyngede, talrige og små lukkede 

kurver med adskillige afløbsløse lavninger med småsøer og moser21. Størrelsen af dødisklum-

perne kan variere meget, og i de områder, hvor der er lavninger i dødisen, kan der opstemmes 

                                                   
19 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
20 Krüger. J., 2000, Glacialmorfologi – Fladlandsgletscheren og landskabet 
21 Krüger. J., 2000, Glacialmorfologi – Fladlandsgletscheren og landskabet 
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søer mellem isen og det eventuelle blotlagte landskab. Her aflejres sedimenter fra smeltevand 

som sand og grus i en issø som Stenstrup Issø nord for det miljøvurderede areal.  

 

Det miljøvurderede areal ligger inden for karakterområdet ”Heldager Bakkelandskab” 22. Karakter-

området beskrives i analysen som et område præget af et storbakket middel til småskala land-

skab med bl.a. skovområder, husmandssteder og landbrugsarealer, som dyrkes intensivt. De 

småskala landskaber består af enklaver af små husmandssteder, hvor de middelskala landskaber 

er åbne landskaber omkring enkelte større gårde. Terræn og bevoksninger danner inden for ka-

rakterområdet varierede rumlige forhold, der skifter mellem lukkede landskabsrum i lavninger og 

kig over landskabet fra bakketoppene. Området er generelt højtbeliggende i forhold til omkring-

liggende landskaber, hvilket stedvist giver mulighed for vide udsigter over flere nabokarakterom-

råder. Karakterområdet omkring og inden for det miljøvurderede areal er i af Svendborg Kom-

mune vurderet i god tilstand, hvor oplevelsen af at være i et skovpræget landskab bør bevares. 

Inden for dele af det eksisterende råstofgraveområde vurderes tilstanden at være dårlig. Det 

fremgår ligeledes, at når graveaktiviteten afsluttes, bør landskabet retableres, så det passer ind i 

det omkringliggende landskab og/eller skaber et oplevelsesrigt delområde inden for karakterom-

rådet.23 

 

Det miljøvurderede areal er placeret på kanten af randmorænen og er derfor let bakket med fald 

mod nord, men randmorænen hæver sig ikke markant fra det omkringliggende landskab. Det mil-

jøvurderede areal består af tre delområder, hvor de to vestlige dele er en udvidelse af et eksiste-

rende graveområde. Dele af området inden for den vestlige del af det miljøvurderede areal har i 

forvejen et teknisk præg, da det anvendes til råstofgravning og oplag i det eksisterende grave-

område, som det kan ses på Figur 6-8. Det vestlige delområde indeholder desuden en del af 

skovbrynet i forbindelse med Sellebjerg Skov. Sellebjerg Skov består ud mod Vængevej hovedsa-

geligt af lystræer som eg, skovfyr og lærk med relativ tæt undervækst. Bevoksningen i den syd-

lige del af det miljøvurderede areal domineres af gammel og midaldrende bøg. Den nordlige og 

sydlige del af det vestlige delområde består hertil af en fem meter høj støjvold, som markerer 

skovbrynet. Støjvoldene er opført i forbindelse med det eksisterende graveområde. De vestlige 

delområder er ikke synlige set fra Vængevej, da skoven langs med vejen skjuler indkigget til om-

rådet, som det kan ses på Figur 6-9 

 

 

                                                   
22 Svendborg Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Heldager Bakkelandskab, http://kommuneplan.svend-

borg.dk/dk/hovedstruktur/landskabsomraader/heldager-bakkelandskab/ 
23 Svendborg Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Heldager Bakkelandskab, http://kommuneplan.svend-

borg.dk/dk/hovedstruktur/landskabsomraader/heldager-bakkelandskab/ 
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Figur 6-8. Det eksisterende råstofgraveområde fremstår i forvejen teknisk præget og med visuel uro. 

 

 

Figur 6-9. Det miljøvurderede areal er skjult af tæt beplantning langs med Vængevej. Det miljøvurderede areal 

er placeret til højre for vejen. 

Det østlige delområde er placeret i et område med afsluttede råstofgraveområder, og området 

fremstår forholdsvist åbent med en nyplantet nåletræsplantage, som det kan ses på Figur 6-10. 

Delområdet er placeret forholdsvis tæt på både Vængevej og Hovedvejen (ca. 60 meter), hvorfor 

der set herfra er indkig til området, indtil nåletræerne er vokset op. 
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Figur 6-10. Indkig til det vestlige delområde af det miljøvurderede areal set fra Hovedvejen fra vest mod øst. 

Den omtrentlige placering af markeret med en orange cirkel. 

 

De lave målebordsblade fra perioden 1926 til 1941 viser, at det miljøvurderede areal tidligere har 

fremstået som skovareal, som det kan ses på Figur 6-11. Inden for arealet har der tidligere forlø-

bet sten- og jorddiger i form af fredskovforordningens diger fra 1805 samt et større antal mindre 

veje, som har inddelt skovarealerne. Vejene og de fleste diger er siden nedlagt til fordel for rå-

stofgravning, hvilket kan ses på Figur 6-12.  Sammenlignes de to figurer ses det, at mønstre og 

strukturer i områderne omkring det miljøvurderede areal er forholdsvist intakte. Bl.a. fremgår 

flere af de nuværende infrastrukturanlæg i form af jernbanen, Vængevej og Odensevej. 

 

 

Figur 6-11. Lave målebordsblade (1926-1941). 

 

Figur 6-12. Luftfoto fra 2018, der viser skov- og 

jordbrugslandskabets mønstre. 

Landskabet inden for det miljøvurderede areal vurderes samlet set at have en lav sårbarhed. Sår-

barheden begrundes i, at karakteren som skovlandskab på randmorænen lokalt er ødelagt som 

følge af den eksisterende og tidligere råstofgravning. Det omkringliggende landskab er dog intakt 

som skovområde. 

 

Landskabelige konsekvenser af gravning 

De landskabelige konsekvenser af råstofgravningen vurderes på baggrund af beskrivelsen af 

landskabet.  
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Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg på grund af unaturlige terræn-

ændringer og visuel uro med maskiner, der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der trans-

porterer råstofferne ud af området. Gravningen vil foregå i et område, der i forvejen har et tek-

nisk præg på grund af eksisterende råstofgravning. Da der kan graves under grundvandsspejlet, 

er der sandsynlighed for at arealet vil udvikle sig til en eller flere søer i forbindelse med gravnin-

gen. Efter endt råstofgravning fjernes maskinerne fra området, så det tekniske præg og den visu-

elle uro fjernes. 

 

Mod syd og vest er arealet skjult af fredskov. I nærheden af krydset mellem Vængevej og Hoved-

vejen vil der få steder være indkig til den østlige del af det miljøvurderede areal, mens den vest-

lige del vil være helt skjult af beplantning. Den geografiske udbredelse vurderes derfor at være 

lokal. 

 

Råstofindvindingen medfører under og efter indvinding en markant landskabspåvirkning, da ter-

rænet ændres permanent, når store mængder sand og grus fjernes fra området. På nuværende 

tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, 

hvordan landskabet udvikles på længere sigt. Da det ikke er tilladt at tilføre jord ude fra til råstof-

graven, vil efterbehandlingen alene foretages med muld og overskudsmaterialer fra det miljøvur-

derede areal. Da der kan graves under grundvandsspejlet, er der sandsynlighed for, at arealet vil 

udvikle sig til en eller flere permanente søer i forbindelse med gravningen. Intensiteten er middel, 

da der graves i et skovlandskab, hvis tilgrænsende nærområde i forvejen er præget af nuvæ-

rende og tidligere råstofgravning. Det omkringliggende landskab er dog fortsat forholdsvis intakt, 

hvilket øger landskabets sårbarhed. Det miljøvurderede areal er en relativ lille udvidelse af den 

igangværende råstofgrav, hvorfor arealet er placeret i både funktionel og visuel sammenhæng 

med de eksisterende aktiviteter. Den samlede konsekvens for landskabet vurderes derfor at være 

begrænset. 

 

6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal findes en række kulturhistoriske interesser, 

som fremgår af Figur 6-13.  
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Figur 6-13. Kulturhistoriske interesser inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 

Fortidsminder 

Der er ingen registrerede fortidsminder inden for det miljøvurderede areal, men Svendborg Mu-

seum har i en arkivalsk udtalelse til det miljøvurderede areal vurderet24, at det er sandsynligt, at 

der findes fortidsminder inden for det miljøvurderede areal, da der ved tidligere undersøgelser i 

forbindelse med nuværende råstofgravning er fundet flere bopladser og spor efter ældre stenal-

der og bronzealder.  

 

På den baggrund anbefaler Svendborg Museum, at der foretages en frivillig arkæologisk forunder-

søgelse forud for udnyttelse af arealet til råstofgraveområde for at klarlægge, om der er fortids-

minder inden for området. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, 

skal de udgraves, inden råstofgravning kan gennemføres.25 

 

Hvis der under indvindingen opdages fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det be-

rører fortidsmindet. Fundet skal anmeldes til det ansvarlige museum, jf. museumslovens § 27, 

stk. 226. Ikke-fredede fortidsminder i form af enkeltfund kan af museet registreres og fjernes fra 

stedet, så de bevares for eftertiden. 

 

 

 

 

                                                   
24 Svendborg Museum, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Svendborg Kommune 16. sep-

tember 2019.  

25 Svendborg Museum, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Svendborg Kommune 16. sep-

tember 2019.  

26 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
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Beskyttede sten- og jorddiger 

Gennem det miljøvurderede areal er der registreret flere beskyttede sten- og jorddiger, som 

krydser arealet, se Figur 6-13. Diger fortæller bl.a. om historien i landskabet og om Danmarks 

inddeling i sogne, ejerlav, om driften i marken og ejerforhold27.  

 

I forbindelse med VVM-redegørelsen for det eksisterende råstofgraveområde blev de beskyttede 

sten- og jorddiger besigtiget af Fyns Amt, hvor det blev konstateret, at de fleste af digerne er ud-

skiftningsdiger fra Kirkebys udskiftning i 1813.28 Flere af de nord-sydgående diger inden for det 

igangværende råstofgraveområde er gravet væk jf. ortofotos. Desuden er der etableret støjvolde 

på placeringen af digerne, hvorfor de ligeledes er fjernet.  

 

Inden for delarealet mod øst er det sandsynligt, at det registrerede dige fortsat eksisterer, da 

arealet fremstår som nytilplantet fredskov. Diget er dog ikke synligt på ortofoto grundet beplant-

ning. Diget i delarealet mod vest eksisterer ligeledes sandsynligvis, men er heller ikke synlig på 

ortofoto på grund af beplantning. Digerne er placeret således, at det er sandsynligt, at de påvir-

kes i form af gravning eller ved placering af oplag op ad dem. Påvirkningen er lokal, da det kun er 

digerne inden for det miljøvurderede areal, der påvirkes. Intensiteten af påvirkningen vil være 

meget høj, da digerne er en del af et stort netværk af diger, der kan blive permanent nedlagt og 

dermed fjernet. Ifølge museumslovens § 29a må tilstanden af sten- og jorddiger ikke ændres29. I 

særlige tilfælde kan kommunen jf. museumslovens § 29j, stk. 2, dispensere fra forbuddet, men 

der skal være så væsentlige samfundsinteresser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte 

de bevaringsinteresser, bestemmelsen skal sikre.30 Den samlede konsekvens vurderes at være 

begrænset, da en mindre del af de historiske spor af netværket af diger i området forsvinder.  

 

6.2.3 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Landskabe-
lige konse-
kvenser ved 
gravning 

Med vished Lokal Middel Permanent Moderat  

Kultur 
historie 

     

Ikke fredede 
og endnu 
ikke fundne 
fortidsminder 

- - - - - 

Beskyttede 
sten- og 
jorddiger 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Begrænset 

 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

I forbindelse med den konkrete gravetilladelse skal behovet for at bevare et eller flere geologiske 

profiler i råstofgraven vurderes. 

                                                   
27 Slots- og kulturstyrelsen, 2019, Sten- og jorddiger, https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-

diger/sten-og-jorddiger/  
28 Hvidkilde Gods, NCC Råstoffer A/S, VVM-redegørelse for råstofindvinding ved Kirkeby Vænge, juli 2006, 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/vvm_redegoelse_kirkeby_vaenge_al.pdf 
29 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
30 Kulturarvsstyrelsen, Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, 2009, https://slks.dk/filead-

min/user_upload/0_31SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
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Landskabet bør efterbehandles, så det passer ind i det omkringliggende landskab og/eller skaber 

et oplevelsesrigt delområde inden for Svendborg Kommunes karakterområde ”Heldager Bakke-

landskab”. Fokus i efterbehandlingsplanen kan knytte sig til skoven og de tilgrænsende land-

skabskarakterer.  

 

Svendborg Museum anbefaler at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse af det miljø-

vurderede areal, inden råstofgravning igangsættes.  

 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig be-

tydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  

 

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 131, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 

Det miljøvurderede areal ligger ca. 1,5 km øst for Natura 2000-område nr. 241, Rødme Svineha-

ver med habitatområde nr. 241 Rødme Svinehaver. Rødme Svinehaver udgør en del af Egebjerg 

Bakker, der er dannet som en randmoræne under den sidste istid32. Nærmeste habitatnaturtype 

på udpegningsgrundlaget er kildevæld beliggende ca. 2,1 km fra arealet.  

 

                                                   
31 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 
32 Natura 2000-plan 2016-2021 Rødme Svinehaver Natura 2000-område nr. 241 Habitatområde H241 Miljø- og Fødeva-

reministeriet, Naturstyrelsen 2016 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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Figur 6-14. Natura 2000-områder nær det miljøvurderede areal. 

 

 

Tabel 6-1 Habitatnaturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 241, Rødme Svine-

haver32. 

 

Da det ikke kan udelukkes, at der indvindes under grundvandsspejlet, kan der lokalt ske en 

vandstandssænkning i de beskyttede våde habitatnaturtyper indenfor habitatområdet (næringsrig 

sø, kildevæld, hængesæk, rigkær og elle-askeskov) indenfor Natura 2000-område nr. 241, hvis 

disse har hydraulisk kontakt til samme grundvandsmagasin, som der indvindes fra. En evt. 

vandstandssænkning vil dog være ganske få cm og af kort varighed, og dermed vil habitatnatur-

typerne ikke blive påvirket væsentligt.  

 

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 733 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, 

at på grund af afstanden er der ikke andre Natura 2000-områder, der i forbindelse med denne 

plan, eller andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

 

                                                   
33 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter. BEK nr 1595 af 06/12/2018 
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6.3.2 § 3 beskyttet natur 

En række naturtyper (f.eks. vandløb, ferske enge, moser, strandenge, søer) er beskyttet af na-

turbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang række sjældne dyr og plan-

ter. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes tilstand uden en di-

spensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 234. I forbindelse med dispensationen kan der 

stilles krav om etablering af erstatningsnatur.  

 

Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor det miljøvurderede areal, og derfor vurderes der 

ikke nærmere på dette. 

 

Umiddelbart vest for arealet findes et beskyttet vandløb. Derudover findes der flere beskyttede 

søer, moser og overdrev indenfor 200 meter fra det miljøvurderede areal, jf. Figur 6-15. 

 

Den højeste registreret HNV Skov (High Nature Value Skov) indenfor det miljøvurderede areal er 

635.  

 

 

Figur 6-15. Beskyttede naturtyper inden for og omkring det miljøvurderede areal. 

 

Da det ikke kan udelukkes, at der indvindes under grundvandsspejlet, kan der lokalt ske en 

vandstandssænkning i de beskyttede våde naturtyper, der ligger tæt på det miljøvurderede areal, 

hvis disse har hydraulisk kontakt til samme grundvandsmagasin, som der indvindes fra. En evt. 

vandstandssænkning vil dog være ganske få cm og af kort varighed, og dermed vil naturtilstan-

                                                   
34 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  
35 Johannsen, V. K., Kepfer Rojas, S., Brunbjerg, A. K., Schumacher, J., Bladt, J., Karlsson Nyed, P.,Ejrnæs, R. 

(2015). Udvikling af et High Nature Value - HNV-Skovkort for Danmark. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab 

og Naturforvaltning, Københavns Universitet. IGN Rapport. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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den i vandløb, søer og moser ikke blive påvirket. Det kan ikke afvises, at indvinding under grund-

vandsspejlet kan have en påvirkning på det nærmeste vandløb, hvis der i forbindelse med råstof-

indvindingen sker gennembrydning af lokale lerlag.  

 

Det vurderes, at der er mindre sandsynlighed for, at beskyttet natur udenfor det miljøvurderede 

areal påvirkes, den geografiske udbredelse af påvirkningen er lokal, og intensiteten vil være lav. 

Påvirkningens varighed vil være lang. Den samlede konsekvens af påvirkningen af natur udenfor 

det miljøvurderede areal vil være begrænset. 

 

6.3.3 Plante og dyreliv  

Bilag IV arter 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår en vurdering af om der med planen påvirkes de vilkår, som områderne kan til-

byde en bestand af en art (økologiske funktionalitet).  

 

Omkring 600 meter fra planområdet er der registreret hasselmus36. Der er desuden registreret 

rede af hasselmus umiddelbart nord for det miljøvurderede areal37. Der er foretaget årlige regi-

streringer af hasselmus i området, og der er registreret op til 41 reder i redekasser i de skovbryn, 

der omgiver det miljøvurderede areal38. Det vurderes derfor, at området er et af de absolutte ker-

neområder for hasselmus i Danmark. Hasselmus lever i løvskov med træer af forskellige alders-

klasser og rig på frø - og frugtsætning med en mangfoldig underskov bestående af forskellige ur-

ter, bærbuske, klatrende og tornede vækster. Arten finder dog ofte egnede yngle- og rasteområ-

der i randområder til skoven i form af levende hegn, skovbryn, bevoksede småbiotoper, frugtha-

ver og plantager39. Hasselmus er generelt truet af intensiv skovdrift, hvor løvtræ med velegnet 

undervegetation udskiftes til ensartet nåletræ, eller hvor skovarealer og levende hegn opsplittes, 

så de sammenhængende skovarealer fjernes40. Store dele af det miljøvurderede areal består af 

løvtræ.  

 

Med udlægning af det miljøvurderede areal er det sandsynligt, at skovområder, der kan være po-

tentielle raste- og ynglesteder for hasselmus, ændres til indvindingsområde af sand, sten og grus. 

Eksisterende skov opsplittes dog ikke i mindre skovparter, men der fjernes skovbryn eller arealer 

med skovbrynskarakter. Påvirkningen er lokal og kan sandsynligvis påvirke den økologiske funkti-

onalitet for raste- og levesteder for hasselmus på habitatdirektivets bilag IV, da hasselmus kun 

bevæger sig over korte afstande. Påvirkningen vil være permanent med høj intensitet, hvis sko-

ven fjernes og ikke genplantes efter endt råstofindvinding. Dog vil der afhængig af efterbehand-

lingsplanen kunne genskabes egnede yngle- og rastesteder for hasselmus med sammenhæn-

gende og varierende skovbryn. Samlet vurderes påvirkningen at være væsentlig.  

 

Der er desuden registreret springfrø inden for og omkring det miljøvurderede areal36. Søer og 

moser omkring det miljøvurderede areal er potentielle raste- og ynglesteder for padder på habi-

tatdirektivets bilag IV, herunder også springfrø og spidssnudet frø. Yngleområder for springfrø 

kan være af tidvis våd karakter, når blot søerne er uden fisk. Springfrø er gode til at indtage nye 

yngleområder39. Det vurderes således, at springfrø vil kunne benytte evt. gravesøer som yngle- 

og rastesteder afhængig af efterbehandlingsplanen. 

                                                   
36 Naturbasen.dk. Licens nr. E05/2015. 
37 VVM-redegørelse for råstofindvinding ved Kirkeby Vænge. Hvidkilde Gods, NCC Råstoffer A/S juli 2006 med bilag 1: 

Bevaringsplan for Hasselmus i Kirkeby Vænge. 17. maj 2006. Rambøll.  
38 Habitat improvement and monitoring of dormouse in Kirkeby Vænge 2018. Report made for NCC by Ramboll. 
39 Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV. Danmarks Miljøundersø-

gelser, Aarhus Universitet 
40 https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/hasselmus/ 
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Da naturtilstanden af beskyttede moser og søer omkring det miljøvurderede areal ikke vurderes 

at blive påvirket, er det mindre sandsynligt, at raste- og ynglested for arter af padder forsvinder 

lokalt. Det vil dog også kun i mindre grad påvirke den økologiske funktionalitet for raste- og leve-

steder for arter på habitatdirektivets bilag IV, da der tæt på området ligger flere andre tilsva-

rende søer. Påvirkningen vil være langvarig (så længe der indvindes råstoffer), og konsekvensen 

vil samlet være moderat.  

 

Sjældne arter  

Fuglearterne rødrygget tornskade, korttået træløber og rød glente er registreret tæt på det miljø-

vurderede areal41, og der er ligeledes registreret de fredede arter snog, hugorm, skovfirben og 

stålorm, butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander og skrubtudse tæt på arealet.  

 

Desuden er der registret sjældne arter af insekter og planter i Skovholmmosen umiddelbart syd 

for det miljøvurderede areal; moseperlemorsommerfugl, duehale, plettet smaragdlibel, dværgryg-

svømmer, hebrus pusillus, sumpgræshoppe, vandedderkop, forårsfereje, hjertelæbe, liden sol-

dug, spæd pindsvineknop og kongebregne, der alle er arter knyttet til våde/fugtige naturtyper.  

 

Ingen af de sjældne arter er fundet indenfor det miljøvurderede areal, og det er dermed mindre 

sandsynligt, at levesteder for arter af sjældne insekter og planter bliver påvirket. En evt. påvirk-

ning vil være lokalt, og intensiteten af påvirkningen vil være ubetydelig. Varigheden af påvirknin-

gen vil være lang. Samlet vurderes påvirkningen at være begrænset.   

 

6.3.4 Beskyttelseslinjer 

Det miljøvurderede areal er omfattet af skovbyggelinjer jævnfør naturbeskyttelseslovens § 17. 

Skovbyggelinjen er en forbudsbestemmelse mod bebyggelse, og den har bl.a. til formål at sikre 

det frie udsyn til skoven og skovbrynet, for dermed at bevare skovbrynene som værdifulde leve-

steder for plante- og dyreliv. 

 

Indvinding af råstoffer er ikke omfattet af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 17 og vurderes 

derfor ikke nærmere. 

 

6.3.5 Økologiske forbindelser 

Økologiske forbindelser har til formål at styrke forbindelser for dyr og planters naturlige bevægel-

sesveje. Formålet med udpegningen er at sikre dyr og planters mulighed for spredning. Ifølge 

Svendborg Kommuneplan 2017-2029 skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares 

og om muligt forbedres inden for områder udpeget som økologisk forbindelse42.  

 

Der miljøvurderede areal ligger inden for en bred udpeget økologisk forbindelse, som omfatter en 

del af det øst-vestgående sydfynske skovbånd og med mange vigtige § 3 beskyttede naturområ-

der tæt på arealet. Se Figur 6-16. Det miljøvurderede areal udgør kun en mindre del af den øko-

logiske forbindelse, og det vurderes derfor, at korridoren fortsat vil kunne give plads til, at større 

græssende dyrearter kan sprede sig, ligesom økologiske processer kan fungere ureguleret og der-

med give plads til en stor variation af levesteder og arter og udviklingsstadier i naturtyperne. 

Samlet vurderes det derfor, at udlæg af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde ikke er 

i modstrid med interesserne vedr. sikring af spredningsmuligheder for dyr og planter i Svendborg 

Kommuneplan 2017-2029. 

 

                                                   
41 https://dofbasen.dk/ 
42 http://kommuneplan.svendborg.dk/dk/hovedstruktur/natur/oekologiske-forbindelser-og-ny-natur/ 
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Figur 6-16 Økologiske forbindelser og fredskov omkring det miljøvurderede areal. 

 

6.3.6 Fredskov 

En skov, der er fredskovspligtig, skal bestå af træer, som enten danner eller er ved at vokse op til 

skov af højstammede træer. Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov43. Det miljøvurde-

rede areal ligger inden for et fredskovsområde jævnfør skovlovens § 3. Se Figur 6-16.  

 

Påvirkningen af fredskoven vil ske med vished, og med høj intensitet, da den fældes for at give 

mulighed for indvinding af råstoffer. Varigheden er permanent, hvis skoven ikke genplantes og 

den samlede konsekvens vil være væsentlig.  

 

I forbindelse med ophævelse af fredskovspligten kan der stilles vilkår om, at fredskovspligten skal 

genindtræde, når den brug af arealet, der er givet tilladelse til, ophører, eller at der opføres er-

statningsskov.  

 

Hvis skoven fjernes i forbindelse med den konkret indvinding, må der forventes at blive stillet 

krav om etablering af erstatningsskov.  

  

                                                   
43 Bekendtgørelse om skove. LBK nr 315 af 28/03/2019. 
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6.3.7 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 
Ramsar-om-
råde 

Usandsynligt Lokal Lav Lang Ikke væsent-
lig 

§ 3 beskyttet 

natur 

Mindre Lokal Lav Lang Begrænset 

Plante og dy-
reliv 

Sandsynlig Lokal Middel Permanent Væsentlig 

Fredskov Med vished lokal Høj Permanent Væsentlig 

 

6.3.8 Mulige afværgeforanstaltninger 

For at sikre den økologiske forbindelses funktion, kan det ved en konkret ansøgning om råstof-

gravning vurderes om der skal efterbehandles til natur samt tages hensyn til den økologiske for-

bindelses funktion under gravning. 

 

Før der gives tilladelse til råstofindvinding, bør der undersøges for forekomst af egnede yngle- og 

rastesteder for flagermus, springfrø og hasselmus i forbindelse med arealets skovområder.  Sko-

ven bør genplantes inkl. områder (varierende skovbryn mv.), der indeholder egnede raste- og 

ynglesteder for hasselmus. Årlige registreringer af hasselmus i området har vist op til 41 reder i 

redekasser i de skovbryn, der omgiver det aktive graveområde. Ud fra det foreliggende vurderes 

det derfor, at det er muligt – ved hjælp af de rette tiltag – at afværge en negativ påvirkning af 

bilag IV-arter. 

 

Dispensation fra fredskovspligten medfører krav om etablering af erstatningsskov eller krav om 

genplantning af skov. Derfor er der ikke behov for yderligere afværgeforanstaltninger i forhold til 

fredskov. 

 

6.4 Vandmiljø 

Arealet er omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, og derfor vurderes videns-

niveauet i forhold til vandmiljø at være tilstrækkeligt. Området er dækket af grundvandskortlæg-

ningen for Indsatsområde Svendborg44, som blev afsluttet i 2006, Faaborg-Egebjerg45, som blev 

afsluttet i 2014, og den hydrostratigrafiske model for Fyn, som blev afsluttet i 201846. 

 

6.4.1 Grundvand og Vandforsyning 

Terrænkoterne i området er generelt høje. Der ses store variationer i terrænkote indenfor små 

afstande, og forløbet af terrænkoterne er kraftigt påvirket af den udførte råstofgravning i de til-

stødende graveområder. Terrænkoten ligger imellem kote 75-80 m i størstedelen af det miljøvur-

derede areal. Koten er lavest centralt i nærområdet, omkring de eksisterende gravesøer, med 

værdier omkring kote 65-70 m. Koten er højest i den sydlige del af nærområdet, med værdier op 

til kote 90 m, da der er en del bakker syd for det eksisterende graveområde. Størstedelen af det 

                                                   
44 Fyns Amt, 2006. Sammenfatning af kortlægningen af grundvandet i Svendborg Indsatsområde.  
45 Naturstyrelsen, 2014. Kortlægningsområde Faaborg-Egeberg – Grundvandsmodel.  
46 Miljøstyrelsen, 2018. Hydrostratigrafisk model for Fyn, Svendborg Kommune.  
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miljøvurderede areal ligger, ifølge GEUS’ jordartskort, indenfor et område med glacial moræne-

grus med indslag af postglacial ferskvandstørv. Den nordlige del af området ligger indenfor et 

område, hvor de terrænnære aflejringer overvejende består af senglacialt ferskvandssand.  

 

Der er, i forbindelse med det tilstødende graveområde, foretaget undersøgelsesboringer og be-

skrivelse af råstofforekomsten i området47, jf. Kapitel 5. Den totale forekomst (over og under 

grundvandsspejl) er ca. 10-20 m i den sydlige og østlige del af området og falder mod nordvest 

til ca. 5-10 m. Der er beskrevet geologi for fem boringer indenfor 300 m’s afstand af det miljø-

vurderede areal. Indenfor det tilstødende aktive graveområde er der beskrevet glacialt smelte-

vandssand til ca. 11-17 m u.t., hvorunder der ses glacialt moræneler til bund af boringerne hhv. 

15-20 m u.t. Vandspejlet i det terrænnære sandmagasin er pejlet til kote ca. 62 m. Ifølge grund-

vandskortlægningen ved Faaborg-Egebjerg er der lokalt ved Kirkeby Sand en stor mægtighed af 

terrænnært sand, som lokalt ikke har et betydeligt lerdæklag. Det terrænnære sand er sandsyn-

ligvis adskilt fra det underliggende primære magasin af et gennemgående lerlag.  

 

Grundvand 

Grundvandet ligger, ifølge et overfladenært potentialekort, imellem kote 55-60 m, hvilket indike-

rer, at grundvandsstanden står ca. 15-20 m u.t. Grundvandsstrømningen i det terrænnære ma-

gasin ved det miljøvurderede areal er, ifølge det overfaldenære potentialekort, mod syd/sydvest.  

Pejlingerne fra nærområdet viser, at grundvandsspejlet generelt står ca. 20 m u.t., men der ses 

flere korte boringer nær det miljøvurderede areal, hvor der er pejlet et vandspejl ca. 2,5-8 m u.t. 

Det vurderes, at der her er tale om sekundære grundvandsspejl. På baggrund af pejledata, det 

overfladenære potentialekort og tilstødende graveområder vurderes det, at det er stor sandsyn-

lighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet ved det miljøvurderede 

areal, da en del af ressourcen forventes at ligge under grundvandsspejlet. Råstofgravning kan 

medføre, at den umættede zone mindskes, og at sårbarheden lokalt øges for det øvre grund-

vandsmagasin.  

 

Grundvandsdannelsen til det øvre magasin i området er, ifølge grundvandskortlægningen ved 

Svendborg 48, ca. 300-400 mm/år. Grundvandsdannelsen til dybere magasiner er 5-50 mm/år, og 

grundvandsdannelse i området forventes derfor primært at ske til det øvre magasin.  

 

Det miljøvurderede areal ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, men over-

lapper ikke med indvindingsoplande til almen vandforsyning (Figur 6-17). Det miljøvurderede 

areal ligger indenfor nitratfølsomme indvindingsområder og omringes af, og grænser mod nord og 

vest op til, indsatsområder indenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Der er ingen boring-

snære beskyttelsesområder i nærheden. Råstofgravning udgør generelt ikke en øget forurenings-

fare, men da arealet ligger inden for OSD, bør der i forbindelse med en konkret ansøgning om til-

ladelse til råstofindvinding vurderes om der skal stilles skærpede vilkår til driften. 

 

Det miljøvurderede areal ligger i et område, der ikke er okkerklassificeret49. I de fleste tilfælde vil 

råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kvalitative påvirkninger af 

grundvandet50. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb af forurenet vand fra 

naboarealer og muligheden for pyrit-oxidation med deraf følgende frigivelse af sulfat, forsuring af 

grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller okkerudfældning. Ved 

                                                   
47 Hvidkilde Gods og NCC Råstoffer, 2003. Ideoplæg til råstofindvinding i Kirkebyvænge under Hvidkilde Gods.  
48 Fyns Amt, 2006. Usikkerhedsanalyse af grundvandsdannende opland og indvindingsoplande for MIKE SHE Svendborg 

model.  
49 Danmarks Arealinformation 
50 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Region Syddanmark, 2012. 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE KIRKEBY SAND 

 

 

 

 
 
 

  37/49  

eventuel oxidationen af pyrit forventes dette primært at have betydning for vandkvaliteten i 

eventuelle gravesøer, samt ved behov for afledning af vand fra det miljøvurderede areal. Der vil i 

kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke 

medfører hverken kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. 

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det terrænnære grundvand. Generelt forventes der ikke egentlige sænkninger i og omkring rå-

stofgrave efter længere tids gravning, men der vil, i forbindelse med aktive graveperioder, hvor 

vand bortledes fra udgravningen, være mulighed for, at der lokalt kan forekomme mindre af-

sænkninger af det terrænnære grundvand. Påvirkningen vil dog være lokal. Intensiteten af på-

virkningen på det terrænnære grundvandsmagasin i forbindelse med råstofgravningen forventes 

at være middel, da en del af magasinet bortgraves. En eventuel påvirkning vurderes at være 

langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Konsekvensen for påvirkning af 

det terrænnære grundvand vurderes at være moderat, da der ved grusgravning fjernes en del af 

det terrænnære magasin, og den umættede zone hermed vil mindskes. 

 

Det vurderes som usandsynligt, at der vil forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det primære grundvandmagasin. Der forventes udbredte dæklag mellem det terrænnære og de 

primære magasiner, og der forventes ikke hydraulisk kontakt til det primære grundvandsmagasin 

i området. Såfremt det sikres, at eventuelle lerlag, som adskiller magasinerne, ikke gennembry-

des, er risikoen for forurening af det primære magasin ikke øget i forhold til den nuværende situ-

ation. En eventuel påvirkning vil være lokal og forventes afgrænset til det terrænnære magasin. 

Intensiteten af påvirkningen på det primære grundvandsmagasin, i forbindelse med råstofgrav-

ningen, forventes at være ubetydelig. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da rå-

stofgravningen forventes at forløbe henover flere år. Der forventes ingen konsekvens for det pri-

mære grundvandsmagasin.  

 

Det vurderes, at det miljøvurderede areal kan inddrages til graveområde under forudsætning af, 

at der i tilladelsen hertil, opstilles de nødvendige vilkår til beskyttelse af grundvandsressourcen. 

Der skal stilles vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke medfører hverken kvanti-

tative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen og beskyttede naturty-

per.  
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Figur 6-17. Miljøvurderet areal, indvindingsoplande, drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsboringer og ni-

tratfølsomme arealer. 

Vandforsyning 

Der er ingen boringer indenfor det miljøvurderede areal. De nærmeste vandforsyningsboringer 

findes ca. 500 m sydvest for det miljøvurderede areal, ved Trollekrogsvej. Disse to boringer be-

nyttes til privat husholdning. Lagbeskrivelserne viser, at der indvindes fra et sandmagasin i inter-

vallet 27-56 m u.t. De nærmeste boringer til almen vandforsyning er knyttet til Svendborg Vand, 

Hvidkilde Råvandsstation. Kildepladsen ligger ca. 3 km syd for det miljøvurderede areal, og ind-

vindingsoplandet strækker sig fra kildepladsen mod nord. Der er, ifølge OIS51, ingen ejendomme 

med egen vandforsyning i en afstand af 150 m fra det miljøvurderede areal.  

 

Det vurderes samlet set som mindre sandsynligt, at der kan forekomme en kvantitativ påvirkning 

af indvindingen indenfor det miljøvurderede areal. Da der allerede er etableret gravesøer i det til-

stødende aktive graveområde, vurderes det, at indvinding ved det miljøvurderede areal ikke vil 

have en mærkbar indvirkning på det lokale grundvandsniveau, og dermed heller ingen yderligere 

påvirkning på indvindingsboringer. Der forventes ingen betydelig påvirkning af øvrige omkringlig-

gende boringer udenfor det miljøvurderede areal, hverken kvantitativ eller kvalitativ, forudsat at 

der tages de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af grundvandsressourcen. Øvrige indvin-

dinger ligger i stor afstand fra det miljøvurderede areal. Grundvandssænkningerne fra drift af bo-

ringerne ofte vil være større end påvirkningen fra en eventuel råstofindvinding under grund-

vandsspejlet. Ved en eventuel påvirkning vil denne være meget lokal og forventes afgrænset til 

det terrænnære magasin. Intensiteten af påvirkningen på vandforsyning i forbindelse med råstof-

gravningen forventes at være lav, da der ikke er indvindingsboringer indenfor det miljøvurderede 

areal. Der forventes ingen betydelig påvirkning af omkringliggende boringer, og eventuel risiko 

for påvirkning kan imødekommes med vilkår i tilladelsen til råstofindvinding. En eventuel påvirk-

ning vurderes at være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe henover flere år. Kon-

                                                   
51 www.ois.dk 
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sekvensen for indvindingsboringer vurderes at være begrænset, da de nærmeste aktive indvin-

dingsboringer ligger i stor afstand fra det miljøvurderede areal, og en eventuel risiko for påvirk-

ning kan imødekommes med vilkår i tilladelse til råstofindvinding.  

 

6.4.2 Overfladevand 

Der er ingen beskyttede naturtyper inden for det miljøvurderede areal, men der findes en række 

mindre vandløb samt en del mindre søer og moseområder indenfor eller tæt på det miljøvurde-

rede areal (Figur 6-18). Søer og moseområderne findes særligt nord, øst og syd for det miljøvur-

derede areal. Tæt på det miljøvurderede areal ses et par gravesøer fra tidligere råstofgravning. 

Der løber et vandløb langs den vestligste og sydlige områdeafgrænsning. Langs den vestlige om-

rådeafgrænsning er vandløbet klassificeret som beskyttet. 

 

Det vurderes på baggrund af digitale højdedata, at vandspejlet i de eksisterende gravesøer, som 

er delvist sammenfaldende med den nordøstlige del af det miljøvurderede areal, ligger omkring 

kote 65 m. Det kan, på baggrund af digitale højdedata og potentialekortet for det terrænnære 

magasin, ikke udelukkes, at de beskyttede naturtyper, som ligger nord og øst for det miljøvurde-

rede areal, er i hydraulisk kontakt med grundvandet. Der ligger en lille beskyttet sø (gravesø) tæt 

ved det miljøvurderede areal, centralt i området. Søen ligger indenfor det tilstødende aktive gra-

veområde, og forventes ikke at blive påvirket yderligere af en eventuel grundvandssænkning i 

forbindelse med råstofgravning indenfor det miljøvurderede areal. 

 

Vandstanden i vandløbet umiddelbart vest for områdeafgrænsningen vurderes, på baggrund af 

digitale højdedata og potentialekort, at ligge en lille smule højere end i grundvandsmagasinet, 

hvilket kan skyldes lokale forekomster af terrænnært ler. Det stemmer overens med, at der i 

nærområdet er registreret et terrænnært vandspejl, som ikke repræsenterer magasinet, men for-

mentlige skyldes lokale linser af ler. Med udgangspunkt i højdedata og potentialekort vurderes 

det dog, at vandløbet sandsynligvis har kontakt til det terrænnære grundvandsmagasin i området 

nord for Vængevej. Det kan ikke afvises, at indvinding under grundvandsspejlet kan have en på-

virkning på vandløbet, hvis der i forbindelse med råstofindvindingen sker gennembrydning af lo-

kale lerlag.  

 

Såfremt det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, vurderes det som muligt, at der kan 

ske en påvirkning af vandstanden ved vandløbet, hvis det lokale terrænnære lerlag bortgraves. 

En eventuel påvirkning ifht. overfladevand vil være lokal, både i forhold til søen og vandløbet, og 

varigheden for påvirkningen vil være lang, da råstofgravning forventes at forløbe over flere år. 

Intensiteten af påvirkningen forventes at være middel, da eventuelle yderligere sænkninger i ma-

gasinet, som følge af udvidelse af graveområdet til også at omfatte det miljøvurderede areal, 

sandsynligvis ikke overstiger de naturlige årstidsvariationer for det terrænnære magasin, men 

gennembrydning af lokale lerlag nær vandløbet kan medføre kvantitativ påvirkning af vandløbet. 

Konsekvensen for påvirkning af overfladevand vurderes samlet at være moderat, da det ikke kan 

udelukkes, at der kan ske en påvirkning af vandstanden i vandløbet vest for det miljøvurderede 

areal, hvis det lokale lerlag gennembrydes. Risikoen for gennembrydning af lokale lerlag vil kunne 

afhjælpes ved vilkår i gravetilladelsen.   

 

Der forventes ingen yderligere påvirkning af omkringliggende beskyttede naturtyper, som følge af 

vandspejlsændringer, grundet afstanden til det miljøvurderede areal. Der forventes generelt ikke 

egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere tids gravning52, og der er tale om en 

                                                   
52 Grontmij, 2012. Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarbejdet for Re-

gion Syddanmark. 
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udvidelse af et eksisterende graveområde, hvor der allerede foregår råstofindvinding under 

grundvandsspejlet.  

 

 

Figur 6-18. Okkerpotentielle lavbundsområder53  og Beskyttede vandløb, samt øvrige vandløb og søer. 

6.4.3 Jordforurening 

I området mellem det østligste delområde og området mod vest findes en V2-kortlagt grund (lo-

kalitet nr. 427-04006), som grænser op til det miljøvurderede areal (Figur 6-19). Lokaliteten om-

fatter en tidligere fyldplads (driftsperiode 1991-2007), og der er eller har været konstateret føl-

gende stoffer på lokaliteten: Acetone, benz(a)pyren, C25-C35 kulbr. frakt., chlorid, losseplads-

perkolat, methanol, nikkel, olie, phenol, polyc.arom.kulbr. PAH, sulfat og tjære54. I forbindelse 

med en konkret ansøgning om gravetilladelse kan det sikres, at jordforureningen håndteres efter 

gældende regler. 

 

Hvis der er mobiliserbare stoffer tilstede, kan det ikke udelukkes, at forureningen kan brede sig, 

hvis grundvandsstanden ændres som følge af indvinding under grundvandsspejlet. Da der alle-

rede foregår aktiv råstofgravning i området, er det dog usandsynligt, at en udvidelse af graveom-

rådet, til også at omfatte det miljøvurderede areal, vil medføre yderligere påvirkning af grund-

vandsspejlet.  

 

Det er mindre sandsynligt, at der kan ske mobilisering af forurening i forbindelse med råstofgrav-

ningen i det miljøvurderede areal, da der generelt ikke forventes egentlige grundvandssænknin-

ger i og omkring råstofgrave efter længere tids gravning, og det miljøvurderede areal grænser op 

til et område, hvor der allerede sker indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet. Da der alle-

rede foregår aktiv råstofgravning i området, vil en udvidelse af graveområdet sandsynligvis ikke 

medføre yderligere påvirkning af grundvandsspejlet. En eventuel påvirkning vil være lokal. Inten-

siteten vil være lav, da en eventuel mobilisering af forurening vurderes at kunne begrænses til 

                                                   
53https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
54 https://www.regionsyddanmark.dk/ 

https://www.regionsyddanmark.dk/
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det terrænnære magasin. Varigheden vil dog kunne være lang afhængig af eventuelt oprens-

ningsbehov og -metode. Konsekvensen for grundvandet vurderes at være begrænset. 

 

 

Figur 6-19. V1- og V2-kortlagte arealer. 

 

6.4.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed  
Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Terrænnært 
grundvands-

magasin 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Primært 
grundvands-
magasin 

Usandsynligt Lokal Ubetydelig Lang Ingen 

Private ind-
vindinger 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

Jordforure-
ning 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

Overflade-
vand  

Muligt Lokal Middel Lang Moderat 

 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for egentlige afværgeforanstaltninger, men af hensyn til kob-

ling af magasiner kan der stilles vilkår i gravetilladelsen om, at gennemgående lerlag ikke gen-

nembrydes, og risikoen for kvalitativ påvirkning af underliggende magasiner ikke øges. Der kan 

ligeledes stilles vilkår ift. risikoen for påvirkning af det beskyttede vandløb vest for det miljøvur-

derede areal, herunder vilkår om afstand til vandløb, gennembrydning af lokale lerlag og evt. mo-

nitering af vandstand i vandløbet.  
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Råstofgravningsaktiviteter udgør kun en begrænset eller ingen risiko for forurening af grundvan-

det ved spild af brændstof, hydraulikolie mm55. Risikoen for forurening på baggrund af råstofind-

vindingsaktiviteter sammenlignes generelt med risiko for forurening på baggrund af landbrugets 

anvendelse af tunge maskiner i markerne. Den begrænsede risiko for forurening af grundvandet 

kan dog yderligere mindskes ved, i gravetilladelsen, at stille vilkår om hensigtsmæssig opbeva-

ring af brændstof og smøremidler og evt. eldrevet maskineri. Der skal i kommende råstoftilladel-

ser stilles vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke medfører hverken kvantitative 

eller kvalitative negative konsekvenser for grundvands-ressourcen og beskyttede naturtyper. 

 

I sårbare områder vil der kunne stilles vilkår om, at arealet efterbehandles til naturformål, fritids-

formål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden anvendelse af pesticider eller gødningsstoffer. 

 

Råstofindvindingen anses ikke som en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten, men det er vig-

tigt at have fokus på arealanvendelsen, når råstofindvindingen er afsluttet, da indvindingen som 

udgangspunkt vil medføre en reduceret tykkelse af den umættede zone.  

  

                                                   
55 Teknisk notat, marts 2011. Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding.  
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

De vestligste delområder af det miljøvurderede areal grænser op til en eksisterende grusgrav og 

er således en foreslået udvidelse hertil. Det østligste delområde af det miljøvurderede areal ligger 

ca. 400 m øst for den eksisterende aktive grusgrav. Da det miljøvurderede areal primært udgør 

mindre delområder langs randen af den eksisterende grusgrav, forventes inddragelsen af det mil-

jøvurderede areal ikke at give anledning til væsentlige kumulative effekter.   

 

Der vil dog skulle tages højde for den samlede påvirkning fra flere aktiviteter, der også er taget 

udgangspunkt i her, i forbindelse med den efterfølgende meddelelse af tilladelser til råstofgrav-

ning. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
afgræsningen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af hvilke miljøforhold, som skal behandles yderli-

gere i de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 

Området vurderes i forhold til indvinding af sand, grus og sten. 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil 
overordnet set altid resultere 
i forøget støjniveau i nærom-
rådet. Indvinding, af- og på-
læsning samt transport af rå-
stoffer støjer.  

Planområdet er beliggende i 
den nordlige del af et større 
fredskovsområde. Der findes 
en smule bebyggelse inden-
for skovområdet, men der er 
ingen bygninger indenfor 
planområdet. Nærmeste by-
mæssige bebyggelser er 
landsbyen Kirkeby Sand, der 
ligger ca. 100 m nord for 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

planområdet. Herudover er 
de nærmeste byer Kirkeby, 
Egebjerg, Svendborg, Tved og 
Stenstrup, som ligger hhv. ca. 
700 m mod NNV, ca. 1,0 km 
mod vest, ca. 1,7 km mod 
SSØ, ca. 3,9 km mod SØ og 
ca. 2,5 km mod NV.  

Der er ca. 43 boliger indenfor 
200 m. Der er ca. 48 boliger 
indenfor 500 m. Der er ingen 
boliger indenfor planområ-
det.  
 
Herudover findes en del 
spredt bebyggelse i form af 
landejendomme i umiddel-
bar nærhed. Med den frem-
herskende vindretning V-SV, 
vil støjen, i hovedparten af 
året, blive båret i retning 
mod Ø-NØ. I denne retning 
er de nærmeste bymæssige 
bebyggelser Brudager og Skå-
rup, som ligger hhv. ca. 7,0 
km og 7,5 km mod Ø-NØ og 
Ø og derfor ikke forventes at 
blive påvirket.  

Der må dog forventes at 
kunne blive gener i Kirkeby 
Sand samt ved landejen-
domme i nærheden, særligt i 
vindretningen. 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Støjbelastningen vil blive re-
guleret i råstoftilladelserne, 
som vil stille vilkår om, at 
Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier bliver over-
holdt. Tilladelsen vil typisk 
stille krav til indretning og 
drift af grusgraven således, at 
eventuelle negative påvirk-
ninger kan afværges (f.eks. 
med støjvolde).  

Planområdet ligger udenfor, 
men i nærheden af støjbela-
stede områder. Der er hhv. 
ca. 500 m og 1,6 km til de 
nærmeste støjbelastede om-
råder, som findes hhv. mod 
SØ og VNV. Derfor vurderes 
dette ikke nærmere. 

Sundhedstilstand   X Det vurderes, at planen ikke 
vil påvirke menneskers sund-
hed forudsat, at de fastsatte 
krav i en endelig gravetilla-
delse overholdes. Disse krav 
omfatter bl.a. vilkår, der re-
gulerer forhold som grund-
vandsbeskyttelse, driftstider, 
støj, skrænthældninger og 
udkørselsforhold. 

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke 
vil påvirke svage grupper. 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Friluftsliv / Rekreative 

interesser 

  X Planområdet ligger udenfor 
men i nærheden af rekrea-
tive områder. Det nærmeste 
rekreative område, Svend-
borg Golfklub, ligger ca. 900 
m mod S-SØ. Herudover fin-
des der rekreative områder 
ca. 1,1 km mod N-NV (i den 
nordlige ende af Kirkeby), ca. 
2,0 km mod N-NV (nær nogle 
søer S-SØ for Stenstrup) samt 
et område ca. 2,7 km mod 
vest. Der findes to rekreative 
områder i den nordlige del af 
Svendborg, i en afstand af ca. 
2,1-2,3 km. 

Planområdet grænser mod 
syd op til fredskovsarealer. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der er ingen vindmøller i el-
ler i umiddelbar nærhed af 
planområdet. Den nærmeste 
vindmølle findes 3,5 km mod 
nord, nord for Dongs Højrup. 
Herudover findes der 6 vind-
møller 4,1-5,2 km mod øst, 
vest for Holmdrup, 3 vind-
møller findes mod syd, SØ for 
Ollerup, 2 og 3 vindmøller 
findes hhv. 7,3 km og 7,9 km 
vest for planområdet, og 3 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

vindmøller findes 4,9 km 
NNV for planområdet, vest 
for Stenstrup. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Planområdet ligger ca. 1,5 
km fra Natura 2000 habitat-
område nr. 241, Rødme Svi-
nehaver. 7 km fra planområ-
det ligger Fuglebeskyttelses-
område nr. 74, Skove ved 
Brahetrolleborg, og habitat-
område nr. 104 Skove og 
søer syd for Brahetrolleborg. 

Rødme Svinehaver udgør en 
del af Egebjerg Bakker, der er 
dannet som en randmoræne 
under den sidste istiid. Hvis 
der i forbindelse med råstof-
indvinding skal indvindes un-
der grundvandsspejlet skal 
det undersøges, om der er ri-
siko for væsentlig påvirkning 
af våde naturtyper i Natura 
2000-området. 

Det er ikke forventningen, at 
indvindingen af råstoffer i 
planområdet vil påvirke de 
våde naturtyper i de øvrige 
Natura 2000 og Fuglebeskyt-
telsesområder på grund af 
afstanden.  
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

 

Andre internationale 

beskyttelsesområder  

(Ramsar) 

X   Der er ingen Ramsar-områ-
der i nærheden af planområ-
det.  

§ 3 beskyttet natur  X  Umiddelbart vest for plan-
området findes et beskyttet 
vandløb. Derudover findes 
der § 3-beskyttede søer ca. 
200 og 150 m vest for plan-
området. Der findes også et 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

§ 3-beskyttet overdrev og en 
mose ca. 150 m fra området.  

Syd for planområdet findes 
der 10 § 3 beskyttede søer i 
en afstand af hhv. 500, 400, 
50, 600, 60, 200, 500, 240, 90 
og 50 m. Deruover findes 6 
moseområder hhv. 80, 500, 
200, 50, 100, 100 og 100 m 
fra planområdet. 

Ca. 100 m øst for planområ-
det findes to mindre § 3 be-
skyttede moseområder, der 
ligger sammen med et over-
drevsområde og to søer. Øst 
for planområdet findes 4 
større søer, der ligger mel-
lem de 2 delplanområder. 
Søerne ligger hhv. 200, 140, 
0 og 100 meter fra planområ-
det. 

Ca. 200 m nord for planom-
rådet findes et § 3 beskyttet 
sø-/moseområde. Derudover 
findes en sø i en afstand af 
ca. 350 m, en mose i en af-
stand af ca. 140 m fra og et 
overdrev  i en afstand af ca. 
200 m fra planområdet.  

Hvis der indvindes under 
grundvandsspejlet, kan det 
ikke udelukkes, at der lokalt 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

kan ske en vandstandssænk-
ning, som kan påvirke tilstan-
den i de våde naturtyper. Der 
kan være risiko for påvirk-
ning af vandføringen i nærlig-
gende vandløb, hvis der sker 
råstofindvidning under 
grundvandsspejlet, såfremt 
vandløbene har hydraulisk 
kontakt til samme grund-
vandsmagasin, som der ind-
vindes fra.   
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

 

Plante og dyreliv  X  Bilag IV arter: 
Omkring 600 meter fra plan-
området er der registreret 
hasselmus. Der er desuden 
registreret springfrø inden 
for planområdet og omkring 
dette.  

Vandhullerne omkring plan-
området kan indeholde flere 
paddearter på bilag IV. 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

 
Padder kan påvirkes hvis 
vandhuller og andre våde na-
turtyper fjernes eller tørrer 
permanent ud. 

 

Fugle: 
Rødrygget tornskade, grågås 
og blishøne er registreret 
umiddelbart ved planområ-
det. I nærheden af planområ-
det er der registreret rød 
glente, gråstrubet og lappe-
dykker. 
 

Sjældne, udryddelses-

truede el. fredede dyr, 

planter el. naturtyper 

 X  Habitatnaturtyper: 
Omkring 2 km vest for plan-
området findes habitatnatur-
typerne hængesæk, kalk-
overdrev og surt overdrev. 
 
Fredede arter:  
Der er i nærhed af planområ-
det fundet snog, hugorm, 
skovfirben og stålorm. Der-
udover er der registreret but-
snudet frø, grøn frø, lille 
vandsalamander, skrubtudse 
og springfrø omrking plan-
området. Springfrø er regi-
streret inden for planområ-
det. 
 
Sjældne arter: 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Der er registreret flere 
sjældne arter i området, for-
uden de ovenstående, blandt 
andet korttået træløber, mo-
seperlemorsommerfugl, due-
hale, plettet smaragdlibel, 
dværgrygsvømmer, hebrus 
pusillus, sumpgræshoppe, 
vandedderkop, forårsfereje, 
hjertelæbe, liden soldug, 
spæd pindsvineknop, konge-
bregne mfl.  

 

Økologiske forbindelser  X  Området ligger inden for en 
udpeget økologisk forbin-
delse. 

Fredninger   X Umiddelbart nord for plan-
området, 40 meter fra, findes 
fredningen ”Hvidkilde Sten-
gærder”. Fredningskendelsen 
har til formål at sikre, at 
stendigerne ikke fjernes eller 
ødelægges.   

Fredskov  X  Planområdet ligger inden for 
et fredskovsområde. 

Skovrejsning X   Planområdet ligger ikke in-
den for et skovrejsningsom-
råde. Planområdet ligger 
udenom et eksisterende gra-
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

veområde, hvor det er udpe-
get som et område hvor 
skovrejsning er uønsket. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbe-

skyttelses-, Sø- eller Å-

beskyttelseslinjer.  

 X  Planområdet er omfattet af 
skovbyggelinjer. 

Kystnærhedszonen X   Planområdet er ikke inden 
for kystnærhedszonen. 

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Størstedelen af planområdet 
overlapper med udpegning af 
bevaringsværdige landska-
ber. 

Hele planområdet ligger in-
denfor et udpeget større 
sammenhængende landskab. 

Planområdet grænser mod 
syd op til, og overlapper del-
vist med (ca. 35 m), udpe-
gede lavbundsarealer. 

Det skal vurderes, om midler-
tidig brug af området til ind-
vinding kan accepteres, og i 
givet fald, hvordan området 
efterfølgende skal retableres. 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Det kan ikke afvises at på-
virkningen vil være væsent-
lig. 

Kulturmiljøer, beva-

ringsværdige bygninger 

og kirker 

  X Området berører ingen ud-
pegede områder med kultur-
historiske bevaringsværdier. 
Der findes to mindre områ-
der med kulturhistoriske be-
varingsværdier, ca. 400 m og 
900 m mod NNV, i og syd for 
Kirkeby. 

Planområdet grænser mod 
syd op til et større udpeget 
værdifuldt kulturmiljø. 

Der er ingen kulturarvsarea-
ler i nærheden af planområ-
det. 

Der findes ingen kirker inden 
for eller tæt på planområdet. 
De nærmeste kirker er kirken 
i Kirkeby og Sørup Kirke, som 
findes hhv. ca. 1,0 km mod 
NNV og ca. 3,1 km mod SSØ. 

Der er ingen fredede bygnin-
ger indenfor eller i nærheden 
af området. Den nærmeste 
fredede bygning findes ca. 
2,8 km mod SSV, ved Fasan-
huse. 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Der findes ingen bygninger 
med bevaringsværdi indenfor 
planområdet, men der findes 
en række bygninger med be-
varingsværdi på Odensevej, 
Ø-SØ for planområdet, mini-
mum afstand ca. 130 m. Her-
udover findes en række be-
varingsværdige bygninger i 
Stenstrup mod N-NØ (af-
stand ca. 1,7 km). 

Arkæologiske forhold 

og fortidsminder 

 X  De vestligste delområder af 
planområdet er foreslåede 
udvidelser af et eksisterende 
graveområde. Øst for dette 
graveområde, altså delvist 
overlappende med de fore-
slåede udvidelser, er der tid-
ligere gravet råstoffer, og i 
den forbindelse blev der regi-
streret fund fra bopladser fra 
ældre stenalder. Der er der-
for mulighed for, at der in-
denfor planområdet kan gø-
res lignende fund.1 

En evt. kommende udgrav-
ning skal imidlertid udføres 
jf. museumslovens § 27. Stk. 
2. ”Findes der under jordar-
bejde spor af fortidsminder, 

                                                           

1 Fyns Amt, 2016. Tillæg til Regionplan 2005 – Råstofindvidnign ved Kirekeby Vænge. Esbjerg Kommune. 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

skal arbejdet standses, i det 
omfang det berører fortids-
mindet. Fortidsmindet skal 
straks anmeldes til kulturmi-
nisteren eller det nærmeste 
statslige eller statsaner-
kendte kulturhistoriske mu-
seum…” 

Der er ingen beskyttede for-
tidsminder indenfor planom-
rådet. Det nærmeste beskyt-
tede fortidsminde ligger ca. 
700 m mod øst, i skovstykket 
øst for det østligste delom-
råde. Yderligere beskyttede 
fortidsminder findes ca. 1,1 
km og 1,2 km mod SV, inden-
for skovstykket Folehave.  

Der findes en række ikke-be-
skyttede fortidsminder in-
denfor det allerede udlagte 
graveområde. 

Jordbrug   X Planområdet ligger udenfor 
udpegede særligt værdifulde 
landbrugsområder. 

Geologiske interesser  X  Planområdet ligger indenfor 
områder med udpegede vær-
difulde geologiske interesser. 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Planområdet ligger ikke i 
nærheden af områder med 
geologiske bevaringsværdier. 

Beskyttede sten- og 

jorddiger 

 X  Planområdet overlapper med 
9 beskyttede sten- og jorddi-
ger, og der findes en del be-
skyttede sten- og jorddiger i 
nærområdet. 

Ifølge museumsloven må til-
standen af sten- og jorddiger 
ikke ændres. Der kan graves 
indtil få meter fra digerne 
uden de tager skade, med-
mindre der gives dispensa-
tion til at fjerne diget. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Transport til og fra grusgra-
ven kan ske ad Vængevej og 
Hovedvejen mod A9.  

Sikkerhed/tryghed  X  Oversigtsforhold ved vejad-
gang. 

Støj fra trafik  X  Der ligger huse langs Vænge-
vej. 

Risiko for ulykker  X  Der er ikke særskilt risiko for 
ulykker i forbindelse med rå-
stofgravningen.  

Da det ikke er tilladt for 
uvedkommende at opholde 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

sig eller færdes i planområ-
det, bør det ikke i sig selv ud-
gøre en risiko for befolknin-
gen. 

Der er en jernbane, som lø-
ber ca. 35 m SV for området.  

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X 16,5 Ha. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der vil altid være energifor-
brug i forbindelse med drift 
og transport af råstoffer. Hvis 
råstofferne ikke hentes fra 
planområdet, vil de skulle 
hentes et andet sted, hvor 
der også vil være et energi-
forbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til våd-
sigtning, vanding af interne 
køreveje mv. Mængderne er 
ikke kendt på nuværende 
tidspunkt. Men der vil sand-
synligvis være et stort for-
brug. Vandet vil nedsive igen. 
Der vil dog være et mindre 
tab ved fordampning og ved 
bortførsel af materialer. 

Det vurderes at være en min-
dre påvirkning og behandles 
derfor ikke yderligere. 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Der er normalt ikke noget 
forbrug af produkter, materi-
aler eller råstoffer ved ind-
vinding af sand, grus og sten. 
Der vil benyttes olie og driv-
midler til maskinel.  

Planområdet vil være med til 
at dække regionens behov 
for sand, grus og sten. 

Affald X   Indvinding af sand, grus og 
sten resulterer normalt ikke i 
affald. Evt. brændbart affald 
og eller farligt affald fra ma-
skiner (olie mv.) vil bortskaf-
fes i henhold til kommunens 
affaldsregulativ. Der vil være 
tale om begrænsede mæng-
der. 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt  X  Der er ikke emissions-/lugt-
følsomme aktiviteter i nær-
området.  
Der må forventes en vis 
mængde støv i forbindelse 
med gravning af sand, grus 
og sten. 

Der kan i tørre perioder fore-
komme støv på grund af kør-
sel på ubefæstede arealer 
samt fra materialestakke. 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Lys og refleksioner   X Det forudsættes, at der ikke 
graves om natten, og dermed 
ikke er behov for belysning. 

I vinterperioden er der behov 
for lyskilder ved stationære 
anlæg og på kørende maski-
ner. Belysningen vurderes 
ikke at give anledning til ge-
ner, da lyskilder bliver place-
ret så de ikke oplyser nabo-
arealer til planområdet. 

Jordforurening  X  I området mellem det østlig-
ste delområde og området 
mod vest findes en V2-kort-
lagt grund, som grænser op 
til planområdet. 

Hvis der er mobiliserbare 
stoffer tilstede, kan det ikke 
udelukkes, at forureningen 
kan brede sig, hvis grund-
vandsstanden ændres som 
følge af indvinding under 
grundvandsspejlet. 

De nærmeste øvrige kort-
lagte grunde findes i Kirkeby, 
hvor der ca. 1,0 km fra plan-
området er V2-kortlagte 
grunde, samt mindre grunde 
ca. 200 m øst for planområ-
det, langs Odensevej. Der er 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

to V2-kortlægninger i Ege-
bjerg, ca. 1,0 km vest for 
planområdet. 

Der findes desuden område-
klassificerede grunde i Kir-
keby, ca. 850 m mod N-NV, 
samt i det nordnordvestligste 
Svendborg, i en afstand af ca. 
1,7 km. 

Generelt er der ikke større ri-
siko for jordforurening i for-
bindelse med råstofindvin-
ding end ved almindelig jord-
brugsmæssig drift eller an-
lægsarbejde. Det nye areal-
udlæg vurderes ikke at med-
føre risiko for forurening af 
jorden, såfremt olie og kemi-
kalier opbevares forsvarligt 
og i overensstemmelse med 
gældende regler. 

Spild af forurenende stoffer, 
såsom olie, kan forekomme 
f.eks. ved fejl under brug el-
ler ved reparation af hydrau-
liske systemer på maskiner. 
Det udgør normalt ikke et 
problem i råstofgrave. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Terrænet i planområdet lig-
ger i  kote ca. 75-80 m. Der er 
i de korte boringer omkring 
planområdet registreret et 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

terrænnært grundvandsspejl 
få meter under terræn.  

Planområdet ligger indenfor 
områder med særlige drikke-
vandsinteresser. 

Der findes indvindingsop-
lande udenfor OSD kun ca. 
400 m S-SØ for planområdet 
og ca. 3,0 km V-SV for plan-
området. Der findes et ind-
vindingsopland indenfor 
OSD, ca. 3,8 km mod NV. 

Planområdet ligger indenfor 
nitratfølsomme indvindings-
områder og omringes af og 
grænser mod nord og vest op 
til indsatsområder indenfor 
nitratfølsomme indvindings-
områder. 

Der er ingen boringsnære be-
skyttelsesområder i nærhe-
den. 

Der er hverken vandforsy-
ningsanlæg eller vandborin-
ger indenfor planområdet.  

De nærmeste to vandforsy-
ningsboringer findes ca. 490 
m og 480 m mod SV, ved 
Trollekrogsvej lige vest for 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

skoven. Disse boringer benyt-
tes til privat husholdning. 

Det nærmeste vandforsy-
ningsanlæg findes ca. 100 m 
øst for det østligste delom-
råde ved en ejendom på Ho-
vedvejen. Der findes desu-
den to anlæg ca. 480 m og 
470 m SV for planområdet, 
ved Trollekrogsvej og Løve-
havevej. Herudover findes et 
anlæg i Kirkeby Sand, ca. 300 
m mod nord. Anlæggene er 
uspecificerede, pånær an-
lægget ved Løvehavevej, som 
er et enkeltvandværk til 1-2 
husstande.  

Ved råstofindvinding under 
grundvandspejl forventes der 
ikke egentlige sænkninger i 
og omkring råstofgrave efter 
længere tids gravning. Rå-
stofindvinding kan have  be-
tydning for grundvandskvali-
teten, hvis der bortgraves 
lavpermeabler lag2.  

Der kan forekomme mindre 
midlertidige sænkninger som 

                                                           

2 Region Syddnamark, 2016. Notat om Miljøvurdering, grundvand og våd natur.  
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

følge af råstofindvinding un-
der grundvandsspejlet.  

Der forventes ikke væsentlig 
kvantitativ påvirkning af ind-
vindingsboringer i nærområ-
det, da grundvandssænknin-
gerne fra drift af boringerne 
ofte vil være større end på-
virkningen fra en eventuel rå-
stofindvinding under grund-
vandsspejlet. 

Det er praksis, at man i for-
bindelse med efterbehand-
lingen udlægger graveområ-
der med drikkevands- og 
grundvandsinteresser til eks-
tensiv drift hvor der ikke 
sprøjtes og gødskes. Derfor 
vil efterbehandling muligvis 
ske til naturformål, så der vil 
være potentielt mindre ud-
vaskning af nitrat og pestici-
der ved udlæg af planområ-
det. 

Overfladevand  X  Der findes en række mindre 
vandløb samt en del mindre 
søer og moseområder inden-
for eller tæt på planområdet. 
Søerne og moseområderne 
findes særligt nord, øst og 
syd for planområdet, og af-
standen hertil er kort. 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Søerne, som ligger indenfor 
eller meget tæt på planområ-
det, er gravesøer fra tidligere 
gravning. 

Et af åløbene snoer sig langs 
med den vestligste, sydvest-
ligste og sydligste områdeaf-
grænsning. Langs den vest-
lige områdeafgrænsning er 
vandløbet klassificeret som 
beskyttet. 

Det kan ikke afvises, at ind-
vinding under grundvands-
spejlet kan have en påvirk-
ning på det tilstødende vand-
løb og øvrige nærliggende 
naturområder beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, 
hvis der sker ændringer i 
vandstanden i området som 
følge af indvinding. Det vur-
deres at sandsynligheden for 
væsentlige, varige påvirknin-
ger er lille. 

I syd, øst for Dyrehavegårds-
vej findes afrettede vandløb 
med dræning som formål. 

Udledning af spilde-

vand 

X   Der udledes ikke spildevand i 
forbindelse med råstofgrav-
ning. 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Støj og vibrationer   X Der er ikke kendskab til stø-
jende virksomheder i nærhe-
den af planområdet. 

Ledningsoplysninger 

POL ledninger   X Ingen kommentarer fra for-
svaret. 

Naturgasledninger   X Udenfor området. Nærmeste 
gasledninger findes nord for 
området langs Vængevej og 
vejen Kirkeby Sand. 

El-ledninger  X  Ledning, som løber langs Dy-
rehavegårdsvej, skærer om-
rådet. 

Ledninger op til Dyrehave-
gårdsvej 1 og ved Odensevej 
er indenfor hhv. 20 m og 70 
m’s afstand fra området. 

Kloakledninger   X Ingen ledninger indenfor om-
rådet. 

Telefon- og datakabler  X  TDC-ledninger, som løber 
langs Dyrehavegårdsvej, skæ-
rer området.  

Der findes desuden ledninger 
i en afstand af kun ca. 20 m 
fra området ad vej op til Dy-
rehavegårdsvej 1. Der findes 
ledninger i en afstand af ca. 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

70 m fra området ad Odense-
vej. 

Vandforsyningslednin-

ger 

  X Der er ingen ledninger inden-
for området. Nærmeste 
vandledninger er syd for om-
rådet og løber op til Dyreha-
vegårdsvej 1, og andre ca. 70 
m øst for det østligste delom-
råde, ved Odensevej. 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan  X  Planområdet ligger ikke in-
den for en kommuneplan-
ramme. Området ligger in-
denfor Kommuneplansområ-
det Grønt Danmarkskort.  I 
området er der arealer defi-
neret med følgende rele-
vante bindinger: Beskyttet 
natur §3, Potentiel ammoni-
akfølsom skov, Heldager Bak-
kelandskab, Økologisk forbin-
delse, Potentielle naturområ-
der, Skovbyggelinjer, Særlige 
drikkevandsinteresser, Geo-
logiske beskyttelsesområder, 
Skovrejsning uønsket. Plan-
området grænser op til area-
ler med følgende bindinger; 
Særligt værdifulde land-
brugsområder, Følsomme 
indvindingsområder Nitrat, 
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Begrundelser/Bemærknin-

ger 

Kommunal indvindingsop-
land, Særligt værdifulde na-
turområder, Lavbundsområ-
der, Målsatte vandløb. 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke 
mod Vandplan -Hovedvand-
opland 1.15 Det Sydfynske 
Øhav. 

Affaldsplan X    

Trafikplan X    

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende in-
teresser i Den Regionale Ud-
viklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke 
mod Agenda 21 strategien. 

Spildevandsplan X   Der er ikke modstridende in-
teresser i spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Området ligger inden for for-
syningsområdet til Svend-
borg Vand A/S.  Der er regi-
streret boringer til privat 
husholdning i nærområdet.  

Landsplandirektiv   X Der er ingen udpegninger 
ifølge landsplansdirektiver 

Afstand til Billund Luft-

havn 

  X 

113,3 km 

Afstand til Sønderborg 

Lufthavn 

   

50 km 
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2.1 Kumulative effekter 

De vestligste af de foreslåede graveområder grænser op til en eksisterende råstofgrusgrav og er 

således en foreslået udvidelse hertil. Det østligste foreslåede graveområde ligger 400 m øst for 

den eksisterende aktive råstofgrav. 

Øvrige nærliggende aktive graveområder findes ca. 2,2 km mod NNV, SØ for Stenstrup, hvor der 

er 3 separate, men tætliggende aktive graveområder for ler samt et område, som afventer igang-

sætning. 3,5 km mod nordvest, SV for Stenstrup, findes endnu et aktivt graveområde for ler. Der 

er desuden udlagt en del større graveområder, som endnu ikke anvendes til råstofgravning, samt 

interesseområder umiddelbart nord for de foreslåede graveområder, ved Kirkeby og i områderne 

syd for Stenstrup og Skovlund. 

Ca. 6 km mod NV, NV for Skovlund, findes to tætbeliggende aktive graveområder for ler samt et 

efterbehandlet. Øvrige råstofgrave i det umiddelbare nærområde ligger ca. 5,5 km mod NNØ, SV 

for Hønsehave , ca. 4,8 km mod NØ, NNV for Brændeskov, og ca. 5,7 km mod SV, SV for Ollerup, 

og de er alle tre efterbehandlede graveområder for sand, grus og sten. 

Hvis de foreslåede graveområder medtages i Råstofplan 2020, og der fortsat indvindes fra det ek-

sisterende graveområde, som grænser op til, kan der være kumulative effekter. 

Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der, både i det foreslåede 

graveområde, andre nærliggende foreslåede graveområder og den eksisterende aktive tilstø-

dende grav, indvindes under grundvandsspejlet samtidig. Denne kumulative effekt vil kunne på-

virke de omkringliggende våde naturtyper. 

Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder. Således kan der fx blive kumulative gener for bebo-

erne nær graveområderne. 

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som kan bidrage til kumulative ef-

fekter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 

 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  
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Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  

  

 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning)  

 Naturinteresser (Natura 2000 områder, §3-beskyttet natur, Plante- og dyreliv, Sjældne, 

udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Økologiske forbindelser, Fred-

skov, Beskyttelseslinjer.)  

 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Arkæologiske forhold og fortidsmin-

der, Geologiske interesser, Beskyttede sten- og jorddiger)  

 Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, Sikkerhed/tryghed, Støj fra trafik, Risiko 

for ulykker)  

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Luft/emissioner og lugt, Jordforurening, Grund-

vand og vandforsyning, Overfladevand)  

 Ledningsoplysninger (El-ledninger, Telefon- og datakabler) 

 Andre planer (Kommuneplan) 
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BILAG  2 

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER 

 

 

Der er i perioden mellem den 19. august 2019 til 6. september 2019 gennemført en høring af de 

berørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. Hø-

ringen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og konkrete projekter (VVM)56. 

 

Der er foretaget en høring af Svendborg Kommune, Svendborg Museum som ansvarligt arkæolo-

gisk museum, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer og Miljøstyrelsen 

 

Svendborg Kommune 

Her svar vedr. § 3 natur (excl. vandløb), natura 2000 og bilag IV-arter. 

Vi vurderer at afgrænsningen indeholder væsentlige punkter indenfor ovenstående. 

Vi skal dog bemærke, at der iflg. bilag IV-håndbogen er forekomst af 5 arter af flagermus inden-

for det 10 x 10 km kvadrat, hvor det ansøgte areal befinder sig. 

 

Svar: Miljørapporten vil omfatte beskrivelser og vurdering af relevante arter på habitatdirektivets 

bilag IV.  

 

Vi deler desuden den beskrevne opmærksomhed på vandstandspåvirkninger af nærliggende sø og 

moser. Og det gælder ikke mindst Skovholmmosen beliggende kun 100 meter fra det ansøgte 

graveområde. Der er tale om en mose med hængesæk og det er her forekomster af hjertelæbe, 

spæd pindsvineknop, kongebregne og liden soldug stammer fra. En helt unik naturtype – ikke 

mindst i den her del af landet.  

 

Svar: Miljørapporten vil omfatte beskrivelser og vurdering af beskyttet natur. 

 

Jeg har selv været inden over tilladelsen til vandindvinding/gravning under grundvandsspejlet ef-

ter vandforsyningsloven og min vurdering er umiddelbart, at der vil kunne graves tættere på 

vandløbet uden at det påvirkes. Ved besigtigelsen af vandløbet var det den daværende vandløbs-

kollega og min vurdering, at vandløbet i den øvre del op mod banen kun har strømmende vand i 

forbindelse større nedbørs situationer, og ’hænger’ i terrænet på en underlæggende moræne, 

uden kontakt til det overfladenære grundvand, som vi finder i råstofgraven. Bækken vurderes at 

få kontakt til det terrænnære grundvand i området ved underløbet af Vængevej.  

 

En gravning tættere mod vandløbet vurderes umiddelbart ikke, at ville ændre på forholdene i 

vandløbet med mindre, at råstofgravningen medfører at det lokale lerlag gennembrydes. Nanna 

fra NCC har tidligere fortalt, at de finder lokale afgrænsede ’lommer’ af ler indskud med et højere 

grundvandsniveau. Hvis det forholder sig sådan mht. bækken, og gravningen mod forventning 

ændrer på forholdene for bækken, så vil NCC jf. vandforsyningslovens bestemmelser skulle gen-

skabe forholdene for vandløbet.  

 

I vandindvindingstilladelsens vilkår er gravningen under grundvandsspejlet betinget af at der gra-

ves fra Øst mod vest om mod vandløbet.  

 

                                                   
56 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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Vores umiddelbare vurdering er i øvrigt, at hvis der gives tilladelse til at grave tættere på vandlø-

bet, vil vilkåret om moniteringen af vandløbet skulle gælde for hele grave perioden.  

 

Svar: Miljørapporten omfatter en beskrivelse og vurdering af forholdene ved vandløbet. Det er 

vurderet, at gennembrydning af lokale lerlag nær vandløbet kan medføre kvantitativ påvirkning af 

vandløbet, og det kan ikke udelukkes, at der kan ske en påvirkning af vandstanden i vandløbet 

vest for det miljøvurderede areal, hvis det lokale lerlag gennembrydes. Risikoen for gennembryd-

ning af lokale lerlag vil kunne afhjælpes ved vilkår i gravetilladelsen.  Der kan stilles vilkår ift. ri-

sikoen for påvirkning af det beskyttede vandløb vest for det miljøvurderede areal, herunder vilkår 

om afstand til vandløb, gennembrydning af lokale lerlag og evt. monitering af vandstand i vandlø-

bet.  

 

Svendborg Museum  

Vedr. udvidelse af råstofgraveområder ved Kirkeby Sand. 
Svendborg Museum har foretaget arkivalsk kontrol i sagen. Der er ved tidligere undersøgelser, 

hvor der nu foretages/er blevet foretaget grusgravning, fundet flere bopladser samt spor efter 

ældre stenalder og bronzealder.  

Da de i denne sag berørte områder er beliggende hhv. som en vestlig udvidelse og som et nyt 

område umiddelbart øst for tidligere råstofgraveområde, vurderes risikoen for at påtræffe skjulte 

fortidsminder at være høj.  

Museet anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for videre råstof-

indvinding.  

 

Svar: Miljørapporten beskriver og vurderer på museets opmærksomhedspunkter. Vedr. frivillig 

forundersøgelse forud for anlægsarbejdet er det først relevant i forbindelse med ansøgning om 

gravetilladelse. 

 

Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 

Region Syddanmark har ikke fremsendt bemærkninger 

 

Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 
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Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner, der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne, at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår 

i vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Stenløse i Odense Kommune, behandles forholdet til 

det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1:  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 1,5 km vest for det miljøvurderede areal. Det er Natura 2000-

område N114 ”Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å”, som udgøres af habitatområde H98. 

Natura 2000-område nr. 110 ”Odense Fjord”, som også er fuglebeskyttelsesområde F75, er beliggende ca. 

10,5 km nordnordøst for det miljøvurderede areal. Det er i rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en 

påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller deres udpegningsgrundlag, og at der ikke er behov for 

afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 6.3.1, 6.3.3 og 6.3.4). 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 98: 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


27. april 2021   

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 75: 

 

 

For habitatområdet nr. 98 er de tilføjede naturtyper kransnålalgesøer, næringsrige søer og skovbevoksede 

tørvemoser, mens ege-blandskov er fjernet fra det foreslåede udpegningsgrundlag. For 

fuglebeskyttelsesområde nr. 75 er rørdrum tilføjet udpegningsgrundlaget mens havørn er fjernet.  

Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et begrænset 

område i og omkring graveområdet. De tilføjede naturtyper og arter på områdernes udpegningsgrundlag 

vurderes ikke at ændre Natura 2000-områdernes sårbarhed overfor råstofgravning i det miljøvurderede 

areal. På grund af afstanden til Natura 2000-områderne kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne 

påvirke naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdernes gældende eller foreslåede 

udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-områdernes integritet. De foreslåede opdaterede 

udpegningsgrundlag medfører dermed ingen ændring i forhold til miljørapportens afsnit 6.3.3 og 6.3.4. 

 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 3/40 

 

Indholdsfortegnelse 
 
 
 

1. Indledning 6 

2. Ikke-teknisk resume 8 

2.1 Høring af berørte myndigheder 8 

2.2 Råstofressourcen 8 

2.3 Miljøpåvirkninger 8 

3. Metode 11 

3.1 Miljøpåvirkning 11 

3.2 Afværgeforanstaltninger 14 

3.3 0-alternativ 14 

3.4 Kumulative effekter 14 

4. Råstofressourcen 15 

5. Høring af berørte myndigheder 18 

5.1 Odense Kommune 18 

5.2 Odense Bys Museer 18 

5.3 Miljøstyrelsen 18 

5.4 Region Syddanmark 19 

5.5 Energinet og Erhvervsstyrelsen 19 

6. Miljøvurdering 20 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 20 

6.1.1 Arealforbrug 22 

6.1.2 Bebyggelse 22 

6.1.3 Trafik og transport 23 

6.1.4 Ledningsoplysninger 24 

6.1.5 Opsamling 25 

6.1.6 Mulige afværgeforanstaltninger 25 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 26 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 26 

6.2.2 Kulturhistorie 27 

6.2.3 Landskab 27 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 4/40 

 

6.2.4 Opsamling 30 

6.2.5 Mulige afværgeforanstaltninger 30 

6.3 Naturinteresser 30 

6.3.1 Natura 2000 og beskyttet natur 31 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 33 

6.3.3 Opsamling 34 

6.3.4 Mulige afværgeforanstaltninger 34 

6.4 Vandmiljø 34 

6.4.1 Grundvand og vandforsyning 35 

6.4.2 Overfladevand 37 

6.4.3 Jordforurening 37 

6.4.4 Opsamling 38 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 38 

6.5 0-alternativ 38 

6.6 Kumulative effekter 38 

7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 40 

 
 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 5/40 

 

Bilagsfortegnelse 
 
 
 
Bilag 1  
Miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold. 
 
 
 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 6/40 

 

1. Indledning 
Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for 
justeringer eller revision af den eksisterende Råstofplan. I den forbindelse skal forslag til 
fremtidige råstofgraveområder miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som 
råstofgraveområde i den kommende råstofplan for Region Syddanmark. Denne miljørapport 
omhandler et område med forekomst af sand, grus og sten, som er foreslået af Nymølle 
Stenindustrier A/S i forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 
2020, se figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1 Det miljøvurderede areal vist med sort stiplet streg. 

Der er indledningsvis foretaget en screening og afgrænsning af potentielle miljøpåvirkninger, som 
omfatter de faktorer, som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4: den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, kulturarv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer, samt 
de planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel 
væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse.  
 
Der er gennemført en høring af screening og afgrænsning ved berørte myndigheder, og på 
baggrund af indkomne høringssvar er der foretaget en endelig afgrænsning af de miljøforhold, der 
skal behandles i nærværende miljørapport. Miljørapporten er således udarbejdet for at afklare 
hvilken miljøpåvirkning, det vil resultere i, hvis området udlægges som graveområde. 
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Miljørapporten indgår som en del af den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020, 
der udføres af Region Syddanmark. Det skal hertil bemærkes, at klimatiske faktorer, materielle 
goder alene behandles i den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020.  
 
Miljøvurderingen af råstofplanen sker i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold, der beskrives i 
miljøvurderingen, afvejes i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af 
råstofressourcernes udnyttelse samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn. 
 
I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold - også den rå-
stofressource, der forventes at være i området. 
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2. Ikke-teknisk resume 
Region Syddanmark ønsker med denne miljøvurdering at afklare, hvilken miljøpåvirkning det vil 
resultere i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde for sand, grus og sten. 
 

2.1 Høring af berørte myndigheder 
Der er indkommet tre bidrag under høringen af de berørte myndigheder. Det drejer sig bl.a. om 
bemærkninger vedrørende fund af fortidsminder og det miljøvurderede areals potentiale for at 
rumme fortidsminder, om at områdets afgrænsning bør følge matrikelskel, om adgangsvej, natur 
mm.  
 

2.2 Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal grænser mod nord og vest op til område med aktiv indvinding. 
Råstofressourcen vurderes at udgøre ca. 3.3 mio. m3 sand, grus og sten. Det vurderes, at ca. 5 
mio. m3 råstoffer kan indvindes på arealet.  
 
Region Syddanmark vurderer, at området kan bidrage til råstofforsyningen på Fyn. 
 

2.3 Miljøpåvirkninger 
Det miljøvurderede areal (figur 1.1) omfatter eksisterende landbrugsarealer. Bebyggelsen ligger 
spredt i hele området og i forhold til gener fra råstofindvinding for beboere, er der 2 boliger inden 
for det miljøvurderede område, 1 stuehus til landbrugsejendom og 1 fritliggende enfamiliehus. 
Inden for en afstand af 200 meter fra det miljøvurderede areal findes 8 boliger og inden for 500 
meter findes 29 boliger. 
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at medføre en 
uændret belastning med lastbiler i området, idet det drejer sig om samme indvinder, som i 
råstofgraven, der grænser op til. Det vurderes, at ansøger vil benytte samme adgangsvej som den 
eksisterende råstofgrav, grænsende op til området i sydvest. Fra den eksisterende råstofgrav er 
der anlagt en vej, som passerer tværs over Stenløsegyden, videre hen over den sydøstlige del af 
det miljøvurderede areal, og videre mod øst over landbrugsarealer til Bramstupvej og ud på 
Volderslevvej. Herved ledes trafikken udenom den i kommuneplanen udpegede trafikfordelingsvej 
Dahlsvej. Idet det forudsættes at den eksisterende adgangsvej benyttes vurderes det samlet set, 
at miljøpåvirkningen i forhold til trafik og transport er moderat. 
 
Der findes vindmøller i nærheden af det miljøvurderede område, den nærmeste i en afstand af 
150 meter. Vindmøllestøj opleves som en selvstændig støjkilde i forhold til støj fra 
råstofgravningen. I forbindelse med behandling af en ansøgning om tilladelse til råstofgravning 
skal det konkret vurderes om der opstår en kumulativ støjeffekt fra råstofindvinding og vindmøller. 
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Størstedelen af den sydlige del af det miljøvurderede område overlapper med den endelige 
arealreservation i landsplandirektiv for gastransmissionsledninger for Baltic Pipe.  Her kan der 
ikke uden en konkret vurdering af sikkerheden ift. gastransmissionsledningen og den konkrete 
anvendelse, planlægges for ny bebyggelse eller ændret arealanvendelse. Denne vurdering 
foretages i forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om gravetilladelse under 
inddragelse af de relevante myndigheder. 
 
Området påvirkes af flere typer ledninger fra højspændingsmaster til gasledninger.  
I forbindelse med råstofgravning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I 
nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet. 
Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med udarbejdelsen af tilladelsen. 
 
Det miljøvurderede areal ligger inden for et område, der i kommuneplanen for Odense Kommune 
er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Det miljøvurderede areal grænser mod syd 
og nord op til områder uden jordbrugsinteresser og anvendes i dag til dyrkning af enårige 
afgrøder. Muligheden for genetablering til jordbrug efter endt gravning, vil afhænge af det 
konkrete graveprojekt. Der er sandsynlighed for tab af landbrugsjord, hvis der graves under 
grundvandsspejlet, eller hvis arealet henlægges til natur efter endt gravning.  
 
Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab, hvis der ved råstofgravningen tages hensyn 
til landskabets karakter og landskabsoplevelse.  
 
Fangel Moræneflade er i kommunens landskabskarakterkortlægning fra 2013 karakteriseret som 
stærkt transparent afgrænset, middelskala jordbrugslandskab i fladt terræn med naturområder og 
små bevoksninger i lavbundsområder. Tekniske anlæg i form af højspændingstraceer, vindmøller 
og råstofindvinding præger området. Landskabskarakteren er vurderet til at være i middel tilstand. 
Sandsynligheden for miljøpåvirkning er stor, men påvirkningen vil være lokal og derfor vurderes 
den samlede landskabelige påvirkning at være mindre.   
 
Der ligger beskyttede diger og flere fortidsminder i området, så råstofgravning kan forudsætte 
dispensation efter museumsloven, hvis råstofferne skal udnyttes tæt på eller under de beskytte- 
de områder.  
 
Det miljøvurderede areal afgrænses af vandløb, der stedvis er beskyttet. Arealet langs vandløbet 
er i kommuneplanen udpeget som lavbundsareal og omfatter beskyttet mose. Bortgravning af de 
beskyttede naturtyper vurderes at være en moderat påvirkning. Naturområderne kan være 
levested for beskyttede padder. Ved en konkret tilladelse skal det derfor vurderes, om der er risiko 
for påvirkning af bilag IV-arter. Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af Natura 2000-
områder på grund af stor afstand (1,5 km). 
 
Det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for 
indvindingsopland til almen vandforsyning – Dalumværket tilhørende Vandcenter Syd. Dele af det 
miljøvurderede areal ligger i nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde udpeget af staten. 
Resten af arealet ligger i prioriteret område udpeget af Odense Kommune i ”Plan for 
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grundvandsbeskyttelse Odense Syd”. Grundvandsmagasinet hvorfra vandværket indvinder, er 
kortlagt til nogen og lille sårbarhed i det miljøvurderede areal. 
 
Der vurderes primært at være en råstofforekomst under vandspejl og kun i enkelte boringer er der 
fundet råstoffer helt terrænnært. Der må forventes bortgravet nogle meters terrænnært moræneler 
over råstofforekomsten. Hovedparten af det bortgravede moræneler vurderes at være iltet og 
opsprækket over grundvandsspejlet. 
 
I det miljøvurderede areal ved Stenløse vurderes det, at råstofindvinding kun udgør en mindre 
trussel mod drikkevandet i OSD og dermed kun en mindre trussel for indvindingen ved 
Dalumværket og de private husholdningsboringer. Drikkevandsinteresserne kan tilgodeses ved at 
stille grundvandsbeskyttende vilkår i en evt. råstoftilladelse, herunder vilkår for driften af 
indvindingsområdet og eventuelt for arealanvendelsen på efterbehandlede arealer.  
 
Der er beskyttede moser, et udpeget lavbundsareal og et vandløb indenfor eller nær det 
miljøvurderede areal. Der er tre moser, som er beliggende langs med eller tæt ved 
Damhavebækken ved den sydlige afgrænsning af det miljøvurderede areal. Det er ikke entydigt, 
hvorvidt der lokalt er hydraulisk kontakt mellem vandløb/moserne og det terrænnære 
grundvandsmagasin. Evt. påvirkning af våd natur kan dog imødegås dels ved at holde afstand til 
vandløb og moser, dels ved at der ved opstart af gravning under grundvandsspejl kun bortgraves 
moderate mængder ad gangen, således at risiko for påvirkning af grundvandsspejlet minimeres.  
 
Der er registreret to V2 kortlagte jordforureninger vest for området. Råstofgravningen vurderes 
dog ikke at påvirke disse. Der er ikke identificeret behov for afværgeforanstaltninger.  
 
Det miljøvurderede areal er i tilknytning til et eksisterende råstofgraveområde. Hvis områderne 
graves samtidig kan der opstå kumulative effekter. Det vil i så fald være øget trafik i lokalområdet 
og en øget påvirkning fra råstofindvinding. Der er ikke identificeret øvrige projekter eller plan- og 
miljømæssige forhold, som kan have kumulativ effekt med udlægningen af det miljøvurderede 
areal som råstofgraveområde. 
Der er ligeledes ikke identificeret øvrige projekter eller plan- og miljømæssige forhold, som kan 
have kumulativ effekt med udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde 
udover evt. støj fra vindmøller. 
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3. Metode 
Råstofplanen vil indeholde en udpegning af råstofgraveområder og retningslinjer for den fremti-
dige udnyttelse af områderne. Miljøvurderingen af hvert enkelt område anvendes dels som en 
vurdering af områdets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde 
materiale, der kan udvindes, dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger. Med afsæt i 
vurderingerne af hvert enkelt område foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der skal 
indgå i den endelige råstofplan, hvilke miljøpåvirkninger dette kan medføre samt forslag til 
afværgeforanstaltninger og overvågning. Dette sammenskrives i miljørapporten til den samlede 
råstofplan. 
 
I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle på-
virkninger ved realisering af råstofplanen inden for det pågældende område. 
 

3.1 Miljøpåvirkning 
Grundlæggende foretages miljøvurderingen på det samme detaljeringsniveau, som forslaget til 
råstofplanen har. Det betyder, at der tages udgangspunkt i en fuldstændig udnyttelse af hele 
råstofgraveområdet. 
 
Dette betyder, at hele området i forhold til vurderingen graves op. I den efterfølgende fase, hvor 
der skal gives konkrete gravetilladelser inden for graveområdet, vil der sandsynligvis ikke ske en 
fuldstændig udnyttelse af området. Dette kan dog ikke lægges til grund i denne miljørapport, da 
det afhænger af de mere detaljerede gravetilladelser. 
 
Ved hvert miljøemne foretages en skematisk opsamling af miljøpåvirkningen ud fra kriterierne i 
tabel 3.1. 
 

Kriterier Beskrivelse  

Sandsynlighed Ved ”sandsynlighed” 
forstås chancen for at 
en beskrevet 
miljøeffekt indtræffer. 

Sandsynligheden defineres som: 
Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med 
vished indtræde. 
Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Lille: Der er lille sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at 
den pågældende påvirkning vil forekomme. 

Geografisk 
udbredelse 

Ved ”påvirkningens 
geografiske 
udbredelse” forstås 
den geografiske 
udstrækning en 
miljøpåvirkning 
forventes at have. 

International: Påvirkningen vil brede sig over 
Danmarks landegrænse. 
National: Påvirkningen omfatter en større del af 
Danmark (både hav og land). 
Regional: Påvirkningen er begrænset til 
planområdet og et område i en afstand på op til 
ca. 20-30 km. 
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Lokal: Påvirkningerne er begrænset til 
planområdet og områder umiddelbart uden for 
planområdet. 

Påvirkningsgrad Ved ”påvirkningsgrad” 
forstås, hvor kraftigt et 
miljøforhold påvirkes 
af planen. 

Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad 
blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning 
ske tab af struktur eller funktion. 
Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen 
grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 
Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre 
grad blive påvirket. Områdets funktion og 
struktur vil blive bevaret. 
Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive 
påvirket. 

Varighed Ved ”påvirkningens 
varighed” forstås, hvor 
lang tid planens 
påvirkning vil finde 
sted. 

Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i 
mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 
Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen 
vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 
Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende 
forekomme i anlægsfasen. 

Konsekvenser På baggrund af vurde-
ringen af planens 
påvirkning (sandsyn-
lighed, geografisk 
udbredelse, påvirk-
ningsgrad, påvirk-
nings varighed), samt 
en konkret vurdering af 
det enkelte miljø-
forhold foretages en 
samlet vurdering af 
planens konsekven-
ser. 

Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at 
det ved en negativ påvirkning bør overvejes at 
ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at 
mindske påvirkningen eller afveje 
konsekvenserne i forbindelse med 
beslutningsprocessen om projektets realisering. 
Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som 
ved en negativ påvirkning kræver overvejelser 
om afværgeforanstaltninger som led i 
realiseringen af projektet. 
Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der 
ikke vurderes behov for afværgeforan-
staltninger. 
Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at 
de ikke er relevante at tage højde for ved 
projektets realisering. 

Tabel 3.1. Metode for vurdering af miljøpåvirkning. 

 
Planens konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 
effekter er relevante for at beskrive planens miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderings-
reglerne. 
 
Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve, uanset om 
konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i 
skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering 
(mindre eller ingen/ubetydelig effekt). 
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Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan 
derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. 
 
De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik, opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller 
lokaliteter. Et udfyldt skema med skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning kan f.eks. se ud 
som tabel 3.2. 
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Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Miljøforhold 1 Lille Regional Lille  Midlertidig Ingen / 
ubetydelig 

Miljøforhold 2 
 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Miljøforhold 3 
 Stor  Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold 4 
 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Tabel 3.2. Eksempel på skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning. 

 
3.2 Afværgeforanstaltninger  

De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for planens indvirkning af 
miljøet, beskrives for det enkelte miljøemne.  
 

3.3 0-alternativ  
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der 
vil ske, hvis planen ikke realiseres.  
 

3.4 Kumulative effekter  
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller 
fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentlig miljøpåvirkning i 
sammenhæng/samspil med planens miljøpåvirkninger. 
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4. Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal grænser op til råstofgraveområdet Stenløse, hvor der aktuelt foregår 
indvinding af sand, grus og sten med en tilladelse gældende frem til 2025. Figur 4.1 viser det 
miljøvurderede areal i forhold til råstofgraveområde Stenløse samt området med den aktive 
indvindingstilladelse. 
 

 
Figur 4.1. Det miljøvurderede areal og råstofgraveområde Stenløse i Råstofplan 2016. 

Det miljøvurderede areal er i figur 4.2 vist sammen med de eksisterende boringer, som er 
beliggende inden for arealet og terrænkurver. Ansøger Nymølle Stenindustrier A/S har i 
forbindelse med indsendte forslag medsendt oplysninger om råstofboringer, som er udført i 
perioden 2009 og 2010 i forbindelse med tillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. 
Ligeledes er medsendt en borerapport fra en sløjfet vandforsyningsboring, DGU nr. 145.877, fra 
1978. Disse boringer danner grundlag for vurdering af råstofressourcen i det miljøvurderede 
område. 
 
Det miljøvurderede areal falder overordnet fra øst mod vest-sydvest fra kote ca. 38 DVR90 til kote 
ca. 28,5 DVR90 i forbindelse med ådalen, hvori Damhavebækken har sit løb. 
 
De terrænære aflejringer i det ansøgte område viser i henhold til jordartskortet (1:25.000) 
moræneler med forekomst af postglacial ferskvandsgytje i forbindelse med eng og 
moseområderne langs Damhavebækkens løb i syd. 
 
Inden for det miljøvurderede areal er der i de eksisterende og fremsendte boringer registreret et 
terrænnært vandspejl varierende mellem 6,6 og 10 m u.t. med en overordnet 
grundvandsstrømning fra ca. 10 m u.t. i nord og nordøst til mellem ca. 2 og 0,1 m u.t. ned mod 
Damhavebækken i syd-sydvest.  
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Figur 4.2. Det miljøvurderede areal med boringer inden for området og terrænkurver. 

Der er medsendt 6 boringer (B1, B3-B5, B14 og DGU nr. 145.877) fordelt på den sydlige og 
nordlige del af arealet. De 6 boringer er udført til mellem 10 og 17 m u.t.  
 
Der beskrives et muldlag i boringerne varierende mellem ca. 0,2-0,5 meter, og overskudsjord 
bestående af moræneler generelt mellem 2,8 og 10 meter. 
 
I øvrige boringer inden for den sydøstlige del af arealet er der kun lithologiske informationer i to 
boringer: DGU nr. 145.1576, som angiver ler fra 0,3 m u.t. til bund af boringen 5,9 m u.t., og i 
boring DGU nr. 145.84, hvor der beskrives moræneler til 26 m u.t. 
 
På baggrund af de udførte boringer, vurderes materialet umiddelbart at kunne anvendes til vej- og 
anlægsmaterialer som bundsikringsmateriale og stedvist at kunne benyttes til stabilt 
grus/oparbejdes til stabilt grus. Der foreligger dog hverken sigteanalyser, SE-analyser eller 
analyser til vurdering af materialets egnethed som tilslag til beton. 
 
Råstofforekomsten vurderes at være dokumenteret med hensyn til kvalitet og minimumsdybde. I 
skemaet tabel 4.1 er ressourcen vurderet ud fra de indsendte boreprofiler. Der er estimeret en 
gennemsnitlig gravedybde ud fra de indsendte data og miljøvurderingen fra det tilstødende 
råstofgraveområde på ca. 16 meter i den nordlige del af området på baggrund af boringerne B14 
og DGU nr.145.877, mens råstofressourcen i boringerne i den sydlige del ikke er gennemboret. I 
tillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 beskrives grusforekomster i området til 18 meters dybde. Der 
benyttes derfor en gennemsnitlig råstofdybde på 16 meter. Der benyttes i beregningerne en 
gennemsnitlig tykkelse af muldlaget på 0,3 meter, en gennemsnitlig tykkelse af overjord på 7 
meter og en gennemsnitlig råstoftykkelse på 9 meter. 
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Tabel 4.1. Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for 
råstofindvinding. Tallet i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er 
dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er 
sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er veldokumenteret. 

 
Råstofressourcen vurderes at udgøre ca. 3.3 mio. m3 sand, grus og sten, heraf ca. 1,3 mio. m3 
sten og grus > 2mm. Der er i denne beregning taget hensyn til skråninger mod naboarealer, veje 
mv. Det bemærkes, at arealreservationen til Baltic Pipe omfatter en betydelig del af arealet (se 
figur 6.2). 
 
 

Forslag  Sikkerhed 
Stenløse   
Areal (ha) 70  

Sand, grus og sten i alt 
(1000 m3) 3350 5 

Grus og sten >2 mm (1000 
m3) 1260  

Forekomstens dybde (m 
u.t.) 

Gns. 16 meter (bund af ressourcen er kun 
anboret i 2 af boringerne) 5 

Overjord 7 meter 5 
Gravning under 
grundvandsspejl 

Det vurderes, at hovedparten af ressourcen 
ligger under grundvandsspejl 4 

Anvendelse Bundsikringsmateriale, stabilt grus/oparbejdes til 
stabilt grus, fyldsand 5 

Forsyningspotentiale   
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5. Høring af berørte myndigheder 
I perioden 30. juli 2019 til 28. august 2019 er der gennemført en høring af berørte myndigheder af 
miljøscreeningen og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Høringen er gennemført i 
overensstemmelse med miljøvurderingsloven. 
 
Der er foretaget høring af Odense Kommune, Miljøstyrelsen, Odense Bys Museer som ansvarligt 
arkæologisk museum og Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed på råstofområdet. 
 
Region Syddanmark har i perioden 3. juli til 9. september 2020 genhørt Odense Kommune, da der 
var sket en fejl under høringen i august 2019. 
 
Region Syddanmark har endvidere i august 2020 også hørt Energinet og Erhvervsstyrelsen vedr. 
Landsplandirektivet for Baltic Pipe. 
 

5.1 Odense Kommune 
Odense Kommune bemærker, at en adgangsvej til det miljøvurderede areal bør tage højde for de 
bløde trafikanter og små kommuneveje. Det ønskes, at Stenløsegyden og Dahlsvej benyttes så 
lidt som muligt.  
 
Kommunen gør opmærksom på en række områder, der (da høringssvaret blev fremsendt) er en 
del af kommunens høring af forslag til Kommuneplan 2020. Blandt andet bemærkes det, at de 
dele af det miljøvurderede areal der i den kommende Kommuneplan skal omfattes af 
udpegningen økologisk forbindelse / potentiel økologisk forbindelse. Kommunen bemærker, at 
disse områder ikke bør være en del af et kommende graveområde.  
 
Kommunen påpeger, at der for så vidt angår støj og støv kan være tale om kumulative 
påvirkninger samt at disse elementer ønskes vurderet for både selve arealet, de omkringliggende 
områder samt tilkørselsveje.  
 
Desuden har kommunen nogle generelle betragtninger vedr. afgrænsningen af miljørapporten. 
 

5.2 Odense Bys Museer 
Odense Bys Museer gør opmærksom på, at der inden for det miljøvurderede areal er registreret 
dele af en boplads fra ældre jernalder, og at nærområdet generelt er meget rigt på fortidsminder 
fra alle perioder af forhistorien. 
 
For at afklare fortidsmindets udstrækning og potentiale vil det være nødvendigt at foretage en 
arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. 
 
Museet gør endvidere opmærksom på, der i den sydvestlige del af området findes beskyttede 
sten- og jorddiger.  
 

5.3 Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen. 
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5.4 Region Syddanmark 
Region Syddanmark bemærker, at områdets afgrænsning ved udlæg som graveområde bør følge 
matrikelgrænser.   
 

5.5 Energinet og Erhvervsstyrelsen 
Region Syddanmark har forespurgt Energinet og Erhvervsstyrelsen til udlæg af graveområde i det 
miljøvurderede areal, da dele af arealet også er omfattet af Landsplandirektivet for Baltic Pipe (juli 
2019). 
 
Energinet bemærker, at der normaltvist ved sager om råstofindvinding og gasledninger holdes en 
afstand på 20m. 
 
Energinet henviser endvidere til følgende to paragraffer i Landsplandirektivet uden yderligere 
kommentarer:  
Landsplandirektivets § 2, stk. 2 fastsætter: ”Reservationen skal, i tiden frem til 
gastransmissionsledningen er anlagt, sikre at der ikke planlægges eller etableres anlæg, der ikke 
er forenelige med de restriktioner, der er forbundet med en gastransmissionsledning til 10 
milliarder kubikmeter pr. år.”  
 
Landsplandirektivets § 5 stk. 2 står der: ”Når gastransmissionsledningen er anlagt, ændres 
reservationen til en zone på 200 m på hver side af gastransmissionsledningen, hvor der ikke uden 
en konkret vurdering af sikkerheden ift. gastransmissionsledningen og den konkrete anvendelse, 
kan planlægges for ny bebyggelse eller ændret arealanvendelse.”  
 
Erhvervsstyrelsen bekræfter at det er Energinet der er myndighed på området. 
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6. Miljøvurdering 
Der foretages i det efterfølgende dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold, dels en 
vurdering af de miljøforhold, som udlægget til råstofgraveområde potentielt kan medføre.  
 
Datagrundlaget for miljøvurderingen udgøres af informationer fra ansøger, tidligere miljøvurdering 
af tilgrænsende graveområde, samt en lang række forskellige temaer fra offentlige databaser. Det 
vurderes, at det materiale, der har været tilgængeligt som grundlag for udarbejdelse af miljøvur-
deringen, har været tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 
 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 
Der findes bebyggelse spredt i hele området, og inden for selve det miljøvurderede areal findes 1 
stuehus til landbrugsejendom og 1 fritliggende enfamiliehus. Inden for en afstand af 200 meter fra 
det miljøvurderede areal, findes 2 fritliggende enfamiliehuse, 5 stuehuse til landbrugsejendomme 
samt 1 boligbygning til døgninstitution. Enkelte af stuehusene til landbrugsejendom og de 
fritliggende enfamiliehuse ligger tæt op ad det miljøvurderede areal i vest og nord. Inden for en 
afstand af 500 meter forekommer således 13 fritliggende enfamiliehuse, 15 stuehuse til 
landbrugsejendomme og 1 boligbygning til døgninstitution.  
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Figur 6.2. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 
På Figur 6.1 fremgår det miljøvurderede areal med to afstandszoner på henholdsvis 200 og 500 
meter. Inden for disse afstande er der en række forskellige boliger, se tabel 6.1. 
 

 Inden for området Antal - 200 meter Antal - 500 meter 

Fritliggende enfamiliehus 1 2 13 

Stuehus til landbrugsejendom 1 5 15 

Boligbygning til døgninstitution 0 1 1 

Samlet antal boliger 2 8 29 
Tabel 6.1. Antal boliger omkring det miljøvurderede areal. 
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6.1.1 Arealforbrug 
Det miljøvurderede areal er på 70,7 ha og omfatter eksisterende landbrugsarealer. Området er 
udlagt som råstofinteresseområde i Råstofplan 2016, og grænser mod vest og nord op til et 
eksisterende råstofgraveområde for sand, grus og sten med en indvindingstilladelse frem til 2025, 
se figur 4.1.  
 

6.1.2 Bebyggelse 
Bebyggelse og beboere tæt på en råstofgrav kan potentielt blive påvirket af støj, idet alle 
maskiner og køretøjer i en råstofgrav udsender støj fra motorer. Derudover kan gravning og 
flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj.   
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven, og således 
at der tages højde for gener for omgivelserne. Inden for det miljøvurderede areal findes 2 boliger, 
dels 1 stuehus til landbrugsejendom, dels 1 fritliggende enfamiliehus. Enkelte andre stuehuse til 
landbrugsejendomme og fritliggende enfamiliehuse ligger tæt op ad det miljøvurderede areal i 
vest og nord. Der vil i en eventuel tilladelse blive stillet krav til indretning og drift af grusgraven, 
således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges. 
 
Der findes vindmøller i nærheden af det miljøvurderede område, den nærmeste i en afstand af 
150 meter. Vindmøllestøj opleves som en selvstændig støjkilde i forhold til støj fra 
råstofgravningen. I forbindelse med behandling af en ansøgning om tilladelse til råstofgravning 
skal det konkret vurderes om der opstår en kumulativ støjeffekt fra råstofindvinding og vindmøller.  
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven, og således 
at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete placering af 
graveområdet i forhold til støjfølsomme områder som beboelse. 
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6.1.3 Trafik og transport 

I forbindelse med selve råstofindvindingen vil maskiner og køretøjer i en råstofgrav samt ved 
transporten til og fra området udsende støj fra motorer. Maskiner og køretøjer kan forurene luften 
med især NOx og partikler, som kan påvirke menneskers sundhed. Indvindingen vil foregå i åbent 
land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil 
luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt.  
 
Derudover kan flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Transporten til og fra området 
med tung trafik kan endvidere resultere i en mindsket trafiksikkerhed.  
 
Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene. Det 
miljøvurderede areal ligger op til Dahlsvej i nord og Damhaven i vest, mens Stenløsegyden i øst 
løber nord-syd gennem det miljøvurderede område. Dahlsvej er udpeget som trafikfordelingsvej i 
Odense Kommuneplan 2016-2028. 
 
Det miljøvurderede areal kan lokalt indvirke på trafikafviklingen, trafikbelastningen eller støjen fra 
trafikken ved tunge køretøjer i forbindelse med driften ved kørsel til og fra anlægget. Der vurderes 
ikke at være særskilt risiko for ulykker. Den trafikale påvirkning vurderes at være moderat. 
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at medføre en 
uændret belastning med lastbiler i området, idet det drejer sig om samme indvinder, som 
indvinder råstoffer i den tilgrænsende råstofgrav. Det vurderes, at ansøger vil benytte samme 
adgangsvej som den eksisterende råstofgrav, grænsende op til området i sydvest. Fra den 
eksisterende råstofgrav er der anlagt en vej, som passerer tværs over Stenløsegyden, figur 6.2, 
videre hen over den sydøstlige del af det miljøvurderede areal, og videre mod øst over 
landbrugsarealer til Bramstrupvej og ud på Volderslevvej. Herved ledes trafikken udenom den i 
kommuneplanen udpegede trafikfordelingsvej Dahlsvej. 
 
Odense Kommune vil i forbindelse med en eventuel indvindingstilladelse som vejmyndighed 
skulle give en tilladelse efter lov om offentlige veje og vil i den forbindelse kunne stille vilkår for 
afvikling af trafikken.  
 
Idet det forudsættes at den eksisterende adgangsvej benyttes vurderes det samlet set, at 
miljøpåvirkningen i forhold til trafik og transport er moderat. 
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Figur 6.2. Kort over veje og bygninger i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 
6.1.4 Ledningsoplysninger 

Størstedelen af den sydlige del af det miljøvurderede område overlapper med den endelige 
arealreservation i landsplandirektiv for gastransmissionsledninger for Baltic Pipe. Reservationen 
gælder i et bælte på 250 meter på hver side af den planlagte gastransmissionsledning svarende til 
en 500 meter bred zone. Når gastransmissionsledningen er anlagt, ændres reservationen til en 
zone på 200 meter på hver side af gastransmissionsledningen. Her kan der ikke uden en konkret 
vurdering af sikkerheden ift. gastransmissionsledningen og den konkrete anvendelse, planlægges 
for ny bebyggelse eller ændret arealanvendelse. Denne vurdering foretages i forbindelse med 
sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om gravetilladelse under inddragelse af de relevante 
myndigheder. 
 
På figur 6.3 fremgår de ledninger, der er placeret i nærheden af det miljøvurderede areal. I dette 
tilfælde løber der højspændingskabler (luftledninger) tværs over det miljøvurderede areal. Der 
løber endvidere vandforsyningsledninger, fibernet og fjernvarme langs Dahlsvej i nord. Langs 
Damhavevej i vest og langs Stenløsegyden, som løber nord-syd i den østlige del af det 
miljøvurderede areal, løber vandforsyningsledninger. Kabler fra TDC og elkabler (almindelige og 
60kV) krydser arealet flere steder. 
 
Langs den nordlige afgrænsning af den sydlige del af området og videre ud af området i sydøst 
løber en gastransmissionsledningen - Lillebælt-Storebælt. 
 
I forbindelse med råstofgravning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I 
nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet. 
Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med udarbejdelsen af tilladelsen. 
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Figur 6.3. Kort over ledningsoplysninger i og nær det miljøvurderede areal. 

 
6.1.5 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Arealforbrug Mindre Lokal Lille  Midlertidig Mindre 

Bebyggelse Mindre Lokal Lille Midlertidig Moderat 

Trafik og 
transport Mindre Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Lednings-
oplysninger Stor Lokal Lille Midlertidig Moderat 

Tabel 6.2. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af bebyggelse og infrastruktur. 

 
6.1.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Idet det forudsættes at den eksisterende adgangsvej benyttes vurderes der ikke at være behov for 
yderligere afværgeforanstaltninger i relation til bebyggelse og infrastruktur.  
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Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår til for eksempel gravedybde og gravefelter i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 
Relevante udpegninger i forhold til disse emner er vist på figur 6.4 og 6.5. 
 

 
Figur 6.4. Kort med særligt værdifuldt landbrugsområde, bevaringsværdige landskaber og 
beskyttede diger. 
 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 
Hele det miljøvurderede areal ligger inden for et særligt værdifuldt landskabsområde 
(bevaringsværdigt landskab på figur 6.4). Se afsnit om landskab nedenfor. 
 
Odense Bys Museer oplyser, at der indenfor det miljøvurderede areal findes dele af en boplads 
fra ældre jernalder, og at nærområdet generelt er rigt på fortidsminder fra alle perioder af 
forhistorien. De arkæologiske spor er jordfaste fortidsminder, som er omfattet af museumslovens 
kapitel 8, § 27. Figur 6.5 viser museets registreringer af fortidsminder. 
 
For at afklare fortidsmindets udstrækning og potentiale vurderer museet, at det vil være 
nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. 
Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet umiddelbart 
herefter kan frigives, eller om det vil være nødvendigt yderligere at foretage en egentlig 
arkæologisk udgravning. Museet opfordrer bygherre til at kontakte museet på et tidligt tidspunkt i 
projekteringen. 
 
Miljøpåvirkningen i forhold til arkæologi og fortidsminder vurderes samlet set at være moderat.  
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Figur 6.5. Kort fra Odense Bys Museer visende det miljøvurderede areal med grøn streg. Gule 
stjerner markerer fortidsminder og områder, hvor museets har gennemført undersøgelser er vist 
med rød farve. 
 

6.2.2 Kulturhistorie 
I den sydvestligste del af området findes beskyttede sten- og jorddiger. Ved sten- og jorddiger 
samt lignende forstås menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten, jord, græstørv, tang 
eller lignende materialer. Disse fungerer eller har fungeret som hegn med det formål at markere 
administrative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i landskabet. Sten- og jorddiger har en 
generel beskyttelse i museumsloven, hvor bestemmelsen i § 29a betyder, at de ikke må ændres. 
Der må normalt ikke etableres aktiviteter, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer 
oplevelsen eller kvaliteten af digerne. Der er dog mulighed for, at Odense Kommune kan 
dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde. I forbindelse med evt. råstofindvinding skal der derfor 
tages hensyn til de beskyttede sten- og jorddiger. Registreringen af digerne er vejledende. 
 
Grundet digets beliggenhed tæt på afgrænsningen af det miljøvurderede areal, vurderes det at det 
er muligt at indvinde råstoffer uden at diget graves bort eller beskadiges. Derfor vurderes 
miljøpåvirkningen at være mindre. 
 

6.2.3 Landskab 
Jordbrug 
Størstedelen af det miljøvurderede areal ligger inden for et område, der i Kommuneplanen 2016-
2028 for Odense Kommune er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Retningslinjen 
er: ”Inden for de særligt værdifulde landbrugsområder prioriteres en fortsat jordbrugsmæssig 
arealanvendelse højt. Hensynet til vandmiljøet, natur-, landskabs-, grundvands- og 
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drikkevandsbeskyttelse med videre kan indebære ønsker eller krav om ekstensiveret drift af 
arealer.”  
 
Det miljøvurderede areal udgør ca. 70 ha ud af et samlet areal af særligt værdifuldt 
jordbrugsområde på ca. 1.400.000 ha i området mellem Hjallese og den sydlige grænse af 
Odense Kommune. I hele Odense Kommune er arealet af særligt værdifuldt jordbrugsområde 
sammenlagt ca. 7.800.000 ha. Det miljøvurderede areal grænser mod syd og nord op til områder 
uden jordbrugsinteresser og anvendes i dag til dyrkning af enårige afgrøder.  
 
Muligheden for genetablering til jordbrug efter endt gravning, vil afhænge af det konkrete 
graveprojekt. Der er sandsynlighed for tab af landbrugsjord, hvis der graves under 
grundvandsspejlet eller arealet henlægges til natur efter endt gravning. 
 
Landskab: 
En lille del af det miljøvurderede areal ved Stenløse ligger inden for et område, der i 
Kommuneplanen for Odense Kommune er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Området 
ligger endvidere i landskabskarakterområdet Fangel Moræneflade, der i Odense Kommuneplan 
2016-20281 er udpeget som Område med generel landskabelig beskyttelsesinteresse. Området er 
dermed ikke beliggende inden for de i kommuneplanen udpegede områder med særlige 
landskabelige interesser.  
 
Fangel Moræneflade er i kommunens landskabskarakterkortlægning fra 2013 karakteriseret som 
stærkt transparent afgrænset, middelskala jordbrugslandskab i fladt terræn med naturområder og 
små bevoksninger i lavbundsområder. Tekniske anlæg i form af højspændingstraceer, vindmøller 
og råstofindvinding præger området, se figur 6.6. Landskabskarakteren er vurderet til at være i 
middel tilstand, da de landskabskaraktergivende elementers strukturer og mønstre er forringet af 
mange nedlagte diger og hegn, hvilket har ændret landskabets skala. Netop området, hvor det 
vurderede areal ligger, er stærkt forstyrret af tekniske anlæg, som vindmøller og 
højspændingstraceer samt råstofgravning. 
 

                                                      
1 I Odense Kommunes forslag til kommuneplan 2020-2032 ændres beskrivelsen af landskaber og 
deres retningslinjer. Kommuneplanen forventes vedtaget i første kvartal 2021.  
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Figur 6.6 Det miljøvurderede areal set fra Damhavevej, der afgrænser arealet mod vest. Her ses store 
landbrugsflader, råstofgravning, store tekniske anlæg og mindre bevoksninger i lavbundsområder langs 
Damhavebækken. Foto: Orbicon, den 29. august 2019. 

Kommunens retningslinje for områder med generel landskabelig beskyttelsesinteresse er, at 
landskabets karakter skal vedligeholdes ved at indpasse ændret arealanvendelse, tekniske anlæg 
og nyt byggeri under hensyntagen til landskabets karakter og landskabsoplevelse, herunder 
skala, visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer.  
I øvrigt ligger det miljøvurderede areal tæt på Odenses byområder, og der er særlig interesse for 
udvikling af bynære, rekreative naturområder.   
 
Det miljøvurderede areal grænser mod nord op til et eksisterende graveområde og Dahlsvej og 
mod syd afgrænses det af Damhavebækken, der ligger i forbindelse med Lindved Å, der munder 
ud i Odense Ådal. Der er flere graveområder i området mellem Fangel og Lindved.   
 
Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab, hvis der ved råstofgravningen tages hensyn 
til landskabets karakter og landskabsoplevelse. 
 
Der vil være en påvirkning af landskabet, da den karaktergivende funktion i landskabet – intensivt 
landbrug, midlertidigt erstattes med råstofindvinding. Dog er landskabet i forvejen forstyrret af 
tekniske anlæg og råstofgravning, hvorfor den samlede påvirkning af landskabet vurderes at være 
mindre. Den endelige visuelle påvirkning af landskabet vil afhænge af en konkret 
efterbehandlingsplan.  
 
Det er som udgangspunkt lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der 
på det konkrete sted er særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – 
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fx grundvand eller landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. Den endelige 
påvirkning af landskabet vil afhænge af den konkrete efterbehandling. 
 

6.2.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Arkæologi og 
fortidsminder Stor Lokal Stor  Vedvarende Moderat 

Kulturhistorie Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 
Landskab Stor  Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Tabel 6.3. Samlet miljøpåvirkning af landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi. 

 
6.2.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til landskab og 
kulturhistorie.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår til for eksempel gravedybde og afstande i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.3 Naturinteresser 
Relevante naturinteresser og kommunale naturudpegninger er vist samlet på figur 6.7. 
 

 
Figur 6.7. Kort over naturinteresser og kommunal naturudpegning i nærhed af det miljøvurderede areal. 
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6.3.1 Natura 2000 og beskyttet natur 

 
Beskyttet natur og arter 
Det miljøvurderede areal udgøres overvejende af dyrket mark og HNV-værdien2 af arealet er lav 
(0-2). Arealet afgrænses mod syd af Damhavebækken, der er i ringe økologisk tilstand mht. 
smådyr. Vandløbet er åbent i hele forløbet langs afgrænsningen af det miljøvurderede areal, men 
er kun stedvis registreret som omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet 
natur (§3-beskyttelse). Langs vandløbet ligger flere mosearealer, som er omfattet af §3-
beskyttelsen. To af disse ligger indenfor afgrænsningen af det miljøvurderede areal. 
Mosearealerne er C-målsat i Odense Kommuneplan. Derudover ligger der flere mosearealer og et 
vandhul syd for vandløbet i Fåborg-Midtfyn Kommune. Ændringer af §3-beskyttede arealers 
tilstand kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 

Der vurderes at være risiko for en moderat påvirkning af beskyttet natur omkring det 
miljøvurderede areal som følge af eventuelle ændringer i grundvandsstanden ved indvinding.  
I forhold til beskyttet natur indenfor det miljøvurderede areal vurderes det, at miljøpåvirkningen vil 
indtræde, hvis der graves på de beskyttede arealer. Det kræver dog dispensation at ændre 
naturtilstanden af de beskyttede naturtyper. Påvirkningen vil være lokal, og selvom 
moseområderne er C-målsat vil intensiteten være høj og varigheden er permanent, da 
naturtyperne ikke umiddelbart kan genskabes. Den samlede konsekvens for beskyttet natur inden 
for det miljøvurderede areal vil derfor være væsentlig. 
 
Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 5263, hvor det 
konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere 
tids gravning, men at der kan være midlertidige vandspejlsændringer i den tidlige fase af 
gravningen.  
 
Områderne er lavt målsatte, og de er derfor formentlig mindre følsomme for eventuelle 
midlertidige grundvandspåvirkninger. Inden der gives en råstoftilladelse, skal omfang og 
væsentlighed af bortgravet natur vurderes nærmere på baggrund af en konkret grave- og 
efterbehandlingsplan. Det skal desuden vurderes, om udgravningen af det miljøvurderede areal vil 
påvirke områdets hydrologi og de nærliggende moser og vandhuller, samt om der er risiko for 
påvirkning af Damhavebækken, for eksempel som følge af udledning af vand fra graveområdet. 
 
En række plante- og dyrearter er i medfør af habitatdirektivets bilag IV særligt beskyttede (bilag 
IV-arter). Beskyttelsen gælder såvel indenfor som udenfor Natura 2000-områderne, dvs. at der 
ikke må gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. For bilag IV-planter gælder, 
at bestande ikke må reduceres eller deres levesteder forringes uanset hvilket livsstadie de 
befinder sig i. Derudover skal der tages hensyn til forekomsten af fredede eller sjældne og truede 
planter og dyr opført på den danske rødliste. 
                                                      
2 HNV – High Nature Value, vægter naturværdien af et areal ud fra 14 parametre, der spænder fra 
landskabsforhold og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi 
på op til 13. 
3 Miljøstyrelsen 2000. Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 
526. 
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Der er foretaget databasesøgning efter forekomst af bilag IV-arter, fredede arter og rødlistede 
arter indenfor de miljøvurderede områder. Der er søgt i databaserne Naturdata (Danmarks 
Miljøportal) og Naturbasen (Danmarks Fugle og Natur). 
 
Der er ikke kendskab til bilag IV-arter eller andre fredede, rødlistede eller sjældne plante- eller 
dyrearter inden for det miljøvurderede areal.  
 
Det miljøvurderede areal ligger indenfor det naturlige udbredelsesområde for en række bilag IV-
arter4. Det omfatter: flere arter af flagermus, markfirben samt stor vandsalamander og spidssnudet 
frø.  
 
En række arter af flagermus har sommer- og/eller vinterkvarter i bygninger og/eller træer med 
sprækker og hulheder. Nedrivning af bygninger med bestande af flagermus i yngleperioden eller 
under flagermusenes vinterdvale kan derfor have negative konsekvenser for lokale bestande. De 
fugtige-våde arealer langs med Damhavebækken kan rumme levesteder for padder. Det 
miljøvurderede areal vurderes ikke at rumme levesteder for markfirben, der lever i områder med 
åbne solbeskinnede sandede arealer. 
 
På det foreliggende grundlag vurderes det, at der er risiko for en moderat miljøpåvirkning af 
flagermus og padder. Det er ikke muligt at vurdere de helt konkrete påvirkningsfaktorer, da der 
ikke foreligger en konkret grave- og efterbehandlingsplan, og da de konkrete forhold vedrørende 
forekomsten af plante- og dyrearter, herunder bilag IV-arter, kan ændre sig inden en ansøgning 
om gravetilladelse foreligger. Forekomst af bilag IV-arter og risiko for negative påvirkninger af 
deres levesteder skal derfor altid vurderes nærmere og evt. undersøges forud for, at en 
råstoftilladelse gives. 
Råstofgravning kan ved efterbehandling til natur, medføre nye levesteder for bl.a. bilag IV-arter og 
bedre økologiske forbindelser. 
 
Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 1,5 km vest for det miljøvurderede areal. Det er Natura 
2000-område N114 ”Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å”, som udgøres af 
habitatområde H98. 
 
Tilladelser til aktiviteter i eller uden for Natura 2000-områder må ikke skade de arter eller 
naturtyper, som området er udpeget for. Derfor skal der foretages en vurdering af, om vedtagelse 
af Forslag til Råstofplan 2020, med udlægning af det miljøvurderede areal, i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, kan have en væsentlig negativ påvirkning på de arter 
og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. 
 
Natura 2000-område N114 har et areal på ca. 303 ha. Dette Natura 2000-område er specielt 
udpeget for at sikre Fyns største vandløb. Området er generelt snævert afgrænset til vandløbene, 

                                                      
4 Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 
administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig 
rapport fra DMU nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf 
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men langs med Odense Å er visse steder udpeget vandløbsnære arealer. Udpegningsgrundlaget 
er vist på figur 6.8, som er fra Natura 2000-plan 2016-2021. 
 

  
Figur 6.8 Udpegningsgrundlag for det nærmestliggende Natura 2000 område. 

Afhængig af, hvordan indvindingen tilrettelægges, vil råstofgravning i det miljøvurderede areal 
kunne medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et begrænset område i og omkring 
graveområdet. På grund af afstanden til Natura 2000-området kan det afvises, at 
råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller arter på Natura 2000-områdets 
udpegningsgrundlag, eller Natura 2000-områdets integritet.  
 
Det vurderes desuden at emissioner af kvælstofoxider fra graveaktiviteterne vil være begrænsede 
og lokale og derfor ikke vil medføre målbare forøgelser af luftens indhold af kvælstofoxider i 
Natura 2000-området. 
 
Råstofindvinding i det miljøvurderede areal vil heller ikke påvirke øvrige Natura 2000-områder 
beliggende i større afstand herunder Natura 2000-område nr. 110 Odense Fjord, som også er 
Fuglebeskyttelsesområde F75.  Området er er beliggende ca. 10,5 km nordnordøst for det 
miljøvurderede areal. Ligeledes vil der ikke være påvirkning af de nærmeste Ramsarområder, 
som er R16Kysten ved Nærå og Æbelø. og R15 Lillebælt, beliggende henholdsvis ca. 27 km mod 
nord og 28 km mod vest. 
 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 
To arealer langs med Damhavebækken i den sydlige del af det miljøvurderede område er i 
Odense Kommuneplan udpeget som lavbundsareal. De udpegede områder er delvis 
sammenfaldende med §3-beskyttet mose. 
 
Ifølge kommuneplanen har lavbundsarealerne et højt potentiale for udvikling af ny natur. De kan 
ligeledes fungere som vigtige spredningskorridorer mellem naturområder for dyr og planter. Inden 
for lavbundsarealerne vil der være mulighed for at udvikle nye vådområder. For at sikre 
muligheden for, at lavbundsarealerne på sigt kan blive til vådområder, enten via 
naturgenopretning eller som konsekvens af generelle vandstandsstigninger, skal områderne som 
udgangspunkt friholdes for byudvikling, større veje med videre. 
 
Påvirkningsgraden af de udpegede områder afhænger af en konkret grave- og 
efterbehandlingsplan for det miljøvurderede areal. Råstofindvinding i området vil ikke i sig selv 
medføre etablering af blivende anlæg, som på sigt kan hindre etablering af nye vådområder. Men 
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bortgravning af de beskyttede naturområder og/eller væsentlige terrænændringer ved for 
eksempel tilførsel af jord, vil medføre en negativ påvirkning af lavbundsområdernes potentiale for 
genopretning som vådområder. Efterbehandling til natur kan være i fuld overensstemmelse med 
kommuneplanens udpegning af lavbundsareal, afhængig af hvordan efterbehandlingen realiseres. 
Der vurderes at være en mindre negativ påvirkning på kommuneplanens udpegning af 
lavbundareal. 
 

6.3.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Beskyttet 
natur Stor Lokal Stor Vedvarende/ 

på lang sigt Væsentlig 

Bilag IV-arter 
mv. Mindre Lokal Mindre Vedvarende/ 

på lang sigt Moderat 

Natura 2000 Meget lille Regional Lille 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Kommunal 
natur-
udpegning 

Stor Lokal Mindre 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Mindre 

Tabel 6.4. Samlet miljøpåvirkning af naturinteresser. 

 
6.3.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Hvis der indvindes inden for beskyttede naturtyper i området forventes det, at der stilles vilkår om 
erstatningsnatur i en evt. dispensation efter naturbeskyttelsesloven. En væsentlig påvirkning kan 
afværges ved at ændre afgrænsningen for graveområdet, således at graveområdet ikke omfatter 
de beskyttede naturtyper. 
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår til for eksempel gravedybde og gravefelter i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.4 Vandmiljø 
Figur 6.9 viser relevante temaer om grundvand, vandforsyning, overfladevand og jordforurening. 
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Figur 6.9. Drikkevandinteresser, boringer og overfladevand. Boringen i den sydøstlige del af det 
miljøvurderede areal er en pejleboring, som ikke anvendes til vandindvinding. 

 
6.4.1 Grundvand og vandforsyning 

Det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for 
indvindingsopland til almen vandforsyning – Dalumværket tilhørende Vandcenter Syd.  
 
Dele af det miljøvurderede areal ligger i nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde 
udpeget af staten. Resten af området ligger i prioriteret område udpeget af Odense Kommune i 
”Plan for grundvandsbeskyttelse Odense Syd”. Det prioriterede område er udpeget indenfor 200 
års oplandet til Dalumværket og er således ikke et udtryk for, at området er sårbart i forhold til 
nedsivning fra terræn. Det er da også således, at i de dele af det miljøvurderede areal, der er 
udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, er grundvandsmagasinet kortlagt til nogen 
sårbarhed, altså med et reduceret dæklag over magasinet af 5 til 15 meter ler. I de øvrige dele af 
arealet er der lille sårbarhed, hvilket betyder, at der er mere end 15 meter reduceret ler over 
grundvandsmagasinet. 
 
Nærmeste registrerede aktive vandforsyningsboringer er to private husholdningsboringer, DGU 
nr. 145.3158 beliggende 40 meter vest for området, og DGU nr. 145.3181 beliggende ca. 220 
meter nordvest for området. Derudover findes der en gartneriboring (DGU nr. 145.2016) ca. 300 
meter nord for området. 
 
Der er ingen geologiske informationer fra de to husholdningsboringer. Af øvrig information er der i 
DGU nr. 145.3158 angivet, at vandspejlet ligger 13,3 meter under terræn, svarende til kote 22,7 
DVR90 vurderet ud fra en pejling fra 2015. I gartneriboring DGU nr. 145.2016, nord for området, 
er vandspejlet målt til 11,1 meter under terræn i kote 24,9 DVR90. 
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Potentialet for det terrænnære magasin er vurderet ud fra statens grundvandskortlægning for 
Odense Syd5 til ca. kote 27 DVR90 i området. Strømningsretningen er overordnet mod nordvest, 
men optræder lokalt med en mere nordlig retning. Den sydlige afgræsning af råstofområdet består 
af Damhavebækken, og der må i nærområdet til dette vandløb forventes en grundvandsstrømning 
i det terrænnære grundvand mod sydøst, mod vandløbet. 
 
Indvindingsboringerne til Dalumværket er beliggende ca. 2.500 meter nord for det miljøvurderede 
areal. Kildepladsens boringer indvinder primært fra et magasin i smeltevandssand, betegnet KS2 
og i mindre omfang fra et dybereliggende sandmagasin KS3 og et kalkmagasin. Strømnings-
retningen er i indvindingsmagasinet (KS2) overordnet mod nord og nordvest, mod Odense Å. 
 
Vandspejlet er i det miljøvurderede areal truffet 6-10 meter under terræn. Der vurderes primært at 
være en råstofforekomst under vandspejl, og kun i enkelte boringer er der fundet råstoffer mere 
terrænnært. Der må forventes bortgravet 4-8 meter terrænnært dæklag af moræneler over 
råstofforekomsten. Det terrænnære moræneler vurderes umiddelbart kun at yde begrænset 
beskyttelse af det dybe grundvandsmagasin, hvor Dalumværket indvinder, da hovedparten af 
moræneleret vurderes at være iltet og opsprækket over grundvandsspejlet. 
 
Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces, og råstofgravning kan ifølge Miljøsty-
relsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med den uregu-
lerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i 
landbruget.  
 
Det gælder generelt, at fjernelse af overjorden medfører forøget sårbarhed af grundvandet over 
for både nitrat og pesticider, men i indvindingsfasen tilføres der ikke nitrat og pesticider. Da den 
umættede zones tykkelse vil være mindsket efter indvindingen, vil den infiltrerende nedbør 
hurtigere nå grundvandsspejlet, og sårbarheden af det øvre grundvand vil derfor som regel være 
større efter råstofindvinding, end før indvindingen begyndte.  
 
Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 5266, hvor det 
konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere 
tids gravning. 
 
I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kva-
litative påvirkninger af grundvandet7. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb 
af forurenet vand fra naboarealer og muligheden for pyritoxidation med deraf følgende frigivelse af 
sulfat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller 
okkerudfældning. 
 

                                                      
5 Naturstyrelsen. Hydrologisk model for Odense Syd, september 2013, Alectia 
6 Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 526. Miljøstyrelsen 
2000. 
7 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 
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Da en stor del af råstofressourcen findes under grundvandsspejlet, forventes der at blive 
efterbehandlet til natur i form af en gravesø. Råstofgravning vil derfor medføre, at tilførslen af 
pesticider og gødningsstoffer ophører indenfor det miljøvurderede areal. 
 
Indenfor det miljøvurderede areal vurderes det dybe grundvandsmagasin, hvorfra der indvindes 
vand til Dalumværket, som tidligere beskrevet at have lille til nogen sårbarhed i råstofområdet, da 
dæklag af ler over grundvandsmagasinet yder en god beskyttelse. Dæklagene findes primært 
under råstofressourcen, og de vil derfor ikke blive påvirket af råstofgravning, hvorfor beskyttelsen 
og dermed sårbarheden ikke ændres nævneværdigt.  
 
I det miljøvurderede areal ved Stenløse vurderes det, at råstofindvinding kun udgør en moderat 
trussel mod drikkevandet i OSD og dermed kun en moderat trussel for indvindingen ved 
Dalumværket og de private husholdningsboringer. Drikkevandsinteresserne kan tilgodeses ved at 
stille grundvandsbeskyttende vilkår i en evt. råstoftilladelse, herunder vilkår for driften af 
indvindingsområdet og for arealanvendelsen på efterbehandlede arealer. Det er Region 
Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt lodsejer der 
bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er særlige hensyn i 
forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller landskab – kan 
regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 

6.4.2 Overfladevand 
Der er beskyttede moser og et vandløb indenfor eller nær det miljøvurderede areal. Der er tre 
moser, som er beliggende langs med eller tæt ved Damhavebækken ved den sydlige afgrænsning 
af råstofområdet. 
 
Umiddelbart synes vandløbet at ligge lidt højere i terrænet (mellem kote 27,5 og 30 meter) i 
forhold til det forventede vandspejl i det terrænnære grundvandsmagasin. Det samme gælder 
moseområderne. Det er således ikke entydigt, hvorvidt der lokalt er hydraulisk kontakt mellem 
vandløb og moserne og det terrænnære grundvandsmagasin. En eventuel påvirkning vurderes at 
kunne imødegås dels ved at holde afstand til vandløb og moser, dels ved at der ved opstart af 
gravning under grundvandsspejl kun bortgraves moderate mængder ad gangen således, at risiko 
for påvirkning af grundvandsspejlet minimeres.  
 

6.4.3 Jordforurening 
Der er registreret to V2 kortlagte jordforureninger vest for området. Lokaliteterne er beliggende 
hhv. 100 og 250 meter fra det miljøvurderede areal og har hhv. lokalitetsnr. 497-00073 og 497-
00014. Der er tale om tidligere lossepladser, hvor der bl.a. er fundet lossepladsperkolat, 
tungmetaller, olie-benzin og phenol. 
 
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om 
jordforurening på arealet. Jord, der flyttes fra et område, der er V1 eller V2 kortlagt, eller 
områdeklassificeret, er anmeldelsespligtig. Flytning af jord fra kortlagte arealer skal ske i henhold 
til jordflytningsbekendtgørelsens regler, hvorved det sikres, at der ikke sker yderligere påvirkning 
af miljøet.  
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6.4.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Grundvand 
og vand-
forsyning 

Mindre Regional Mindre Længere-
varende  Moderat 

Overflade-
vand Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Jord-
forurening Lille Lokal Lille Midlertidig Ingen / 

ubetydelig 
Tabel 6.5. Samlet påvirkning af vandmiljø. 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 
Da det ikke kan afvises, at der lokalt er hydraulisk kontakt mellem vandløb og moserne og det 
terrænnære grundvandsmagasin, vil der i forbindelse med en tilladelse til råstofindvinding under 
grundvandsspejlet skulle undersøges nærmere om indvindingen vil påvirke overfladevand 
negativt. Der vurderes ikke at være behov for øvrige afværgeforanstaltninger i forhold til 
vandmiljø.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår til for eksempel gravedybde og gravefelter.i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.5 0-alternativ 
0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, og der dermed 
ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil området henligge, som det ser ud i 
dag. 
 
For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde råstoffer andre ste-
der inden for samme geografiske område. Regionsrådet foretager løbende kortlægning efter rå-
stofforekomster, og forslag til nye indvindingsområder vil blive fremlagt i kommende revisioner af 
råstofplanen eller som tillæg til en gældende råstofplan. 
 
I forbindelse med den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 vil der blive taget 
stilling til forskellige alternative områder til råstofforsyning.  
 

6.6 Kumulative effekter 
 
Der findes vindmøller i nærheden af det miljøvurderede område, den nærmeste i en afstand af 
150 meter. Vindmøllestøj opleves som en selvstændig støjkilde i forhold til støj fra 
råstofgravningen. I forbindelse med behandling af en ansøgning om tilladelse til råstofgravning 
skal det konkret vurderes om der opstår en kumulativ støjeffekt fra råstofindvinding og vindmøller.  
 
Der er tale om en udvidelse/fortsættelse af råstofindvinding i umiddelbar nærhed til et 
eksisterende råstofgraveområde. Det forventes, at den eksisterende råstofindvinding afvikles 
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efterhånden som råstofferne indvindes og graven efterhånden efterbehandles, hvorfor de samlede 
miljøpåvirkninger ikke forventes at øges væsentligt. 
 
Den samlede tunge trafik inden for lokalområdet forventes derfor heller ikke at øges væsentligt. 
Det kan dog ikke udelukkes, at forskellige virksomheder ønsker at indvinde samtidigt i områderne, 
eller at den nuværende virksomhed ønsker at øge indvindingen væsentligt. De kumulative effekter 
vil i så fald være øget trafik i lokalområdet og en øget påvirkning fra råstofindvinding. Under alle 
omstændigheder vurderes påvirkningsperioden fra råstofindvinding i lokalområdet at blive 
længere ved udlægning af Stenløse som nyt råstofgraveområde.   
 
En større, sammenhængende del af landskabet vil blive påvirket af råstofgravning. Selvom der 
sker en løbende efterbehandling der tilpasses det omgivende landskab, vil der være en 
permanent forandring af landskabet. Den kumulerede landskabspåvirkning er uafhængig af om 
naboarealer graves samtidig eller efter hinanden. 
 
Der er ikke identificeret øvrige projekter, der kan have kumulativ effekt med udlægningen af 
råstofgraveområdet. 
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7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan Region Syddanmark vil over-
våge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.  
 
Udlæg af råstofgraveområde Stenløse vil ikke i sig selv bevirke ændringer i miljøtilstanden for 
områderne. Det sker først, efter der er meddelt en råstoftilladelse, og ansøger har startet 
aktiviteterne. Det vurderes, at der ikke er behov for særlig overvågning af planens 
miljøpåvirkninger, idet kommunens eksisterende overvågning af miljøforhold sammen med 
regionens tilsyn i forbindelse med en eventuel senere gravetilladelse vurderes at være 
tilstrækkeligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (Råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Scoping  -
afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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udarbejdelse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen 

tages højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 

miljøscreeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels, om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, dels hvilke miljøforhold, der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af miljøforhold, som skal behandles yderligere i 

de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således, hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 

indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for, hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  
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Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil resultere i en 

støjpåvirkning i området, både fra selve 

gravearbejdet og fra transport af materi-

ale i råstofgravens driftsperiode. I en 

eventuel gravetilladelse vil der blive fast-

sat vilkår for støj, hvor der tages højde 

for den konkrete placering af graveområ-

det i forhold til støjfølsomme områder, 

herunder beboelse. 

Der er 2 boliger inden for området.      

Der er 8 boliger i en afstand af 200 m  

Der er 15 boliger i en afstand af 500 m 

Sundhedstilstand   X Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke menneskers sundhed, forudsat 

at de fastsatte krav i en eventuel gravetil-

ladelse overholdes – disse omfatter bl.a. 

vilkår, der regulerer forhold som 
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Begrundelser/Bemærkninger 

grundvandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold. 

Svage grupper X   Råstofgravning vurderes ikke at påvirke 

svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

  X Området anvendes til landbrugsmæssige 

formål. Der er ikke udpeget rekreative in-

teresser i eller nær området i Odense 

Kommuneplan. Råstofgravning i området 

vurderes ikke at medføre væsentlige på-

virkninger på de rekreative interesser. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

 X  Der findes 3 vindmøller umiddelbart i 

kanten af området indenfor en afstand af 

0-150 meter. To af vindmøllerne er fra 

1997 og har en installeret effekt på 600 

kW, og den sidste vindmølle er fra 1998 

med en installeret effekt på 750 kW. 

Vindmøllerne kan forventes at være ud-

tjente indenfor en kortere årrække, men 

vil bidrage til den samlede støjbelastning 

af området indtil da. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Nærmeste Natura 2000 område er 

Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og 

Lindved Å (Natura 2000 område nr. 114 
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Begrundelser/Bemærkninger 

og Habitatområde nr. H98), ca. 1,5 km 

nordvest for området. 

Derudover findes Maden på Helnæs og 

havet vest for (Natura 2000-område nr. 

124, Habitatområde nr. H108) ca. 10 km 

syd-sydvest for området. 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Nærmeste Ramsar områder ligger hhv. 

ca. 28 km mod vest (Natura 2000 område 

nr. 112, Lillebælt / Ramsarområde nr. 

15.), og 28 km mod nord (Natura 2000 

område nr. 108, Æbelø, havet syd for og 

Nærå Strand / Ramsarområde nr. 16). 

§ 3 beskyttet natur  X  Området indeholder tre § 3 beskyttede 

moser i den sydlige del af området samt 

en mindre beskyttet strækning af vandlø-

bet i forbindelse med moseområderne. 

Plante og dyreliv   X Der er ikke kendskab til artsfund i områ-

det, men selve området og naturområ-

derne nær området kan rumme plante- 

og dyreliv, der er beskyttet. 

Hvis det i forbindelse med at evt. kom-

mende projekt vurderes, at der er risiko 

for påvirkning af plante- og dyreliv, for-

udsættes det, at der foretages de nød-

vendige foranstaltninger. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Sjældne, udryddelsestru-
ede el. fredede dyr, plan-
ter el. naturtyper 

  X Se ovenfor. 

Økologiske forbindelser  X  En mindre del af området nord for Lind-

ved Å er udpeget som potentiel økologisk 

forbindelse. Ligeledes er en mindre del af 

området nord for Lindved Å er udpeget 

som lavbundsareal i kommuneplanen. 

Arealet er delvist sammenfaldende med 

kommuneplanens udpegning af beskyttet 

natur (§ 3 beskyttet mose og vandløb). 

Fredninger X   Der er ingen konflikt med fredede områ-

der. 

Fredskov X   Området omfatter ikke fredskovsarealer. 

Skovrejsning   X Området omfatter både områder, hvor 

skov er ønsket og uønsket. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

X   Der er ingen bygge- eller beskyttelseslin-

jer inden for området. 

Kystnærhedszonen X    

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Hele området er beliggende inden for be-

varingsværdige landskaber. 



   Side 9 

 

 

9/17 

 

Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

Området ligger endvidere i landskabska-

rakterområdet Fangel Moræneflade, der 

Odense Kommuneplan 2016-2028 er ud-

peget som Område med generel landska-

belig beskyttelsesinteresse.  

Området er dermed ikke beliggende in-

den for de i kommuneplanen udpegede 

områder med særlige landskabelige inte-

resser. Råstofgravning er dog en irrever-

sibel proces – når råstofferne er fjernet, 

er landskabet ændret for altid. 

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X Nord for området er der udpeget kirke-

omgivelser og indsigtskile for Stenløse 

Kirke, og mod øst er Volderslev udpeget 

som særligt bevaringsværdigt landsby-

miljø. Området vurderes ikke at være i 

konflikt med retningslinjerne.  

Endelig ligger der et bevaringsværdigt 

hus ved kanten til området. 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der er enkelte ikke fredede fund og for-

tidsminder inden for området. 

Der kan forekomme flere fund i området 

og en evt. kommende udgravning skal 

udføres jf. museumslovens § 27. Stk. 2. 

”Findes der under jordarbejde spor af 

fortidsminder, skal arbejdet standses, i 

det omfang det berører fortidsmindet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Fortidsmindet skal straks anmeldes til 

kulturministeren eller det nærmeste 

statslige eller statsanerkendte kulturhi-

storiske museum…” 

Jordbrug  X  Hovedparten af området ligger inden for 

udpeget særligt værdifuldt jordbrugs-om-

råde. 

Geologiske interesser X   Området er ikke omfattet af geologiske 

interesser. 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

 X  Der er et enkelt beskyttet dige inden for 

området. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Råstofindvinding i området vil medføre 

trafik med tunge køretøjer i forbindelse 

med driften ved kørsel til og fra graveom-

rådet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Adgangsvej og oversigtsforhold i den for-

bindelse kan påvirke sikkerhed og tryg-

hed for trafikanter og de nærmeste na-

boer. 

Støj fra trafik  X  Der vil komme støj ved kørsel til og fra 

området. 

Risiko for ulykker  X  Mere (tung) trafik vil give større risiko for 

ulykker, særligt i forbindelse med vejnet, 
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Begrundelser/Bemærkninger 

der ikke er forberedt til tung trafik. Det 

vurderes dog på nuværende tidspunkt, at 

der ikke er større risiko forbundet med 

transport af råstoffer end anden almin-

delig godstransport 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  X  Området er 70,2 ha og planlægges an-

vendt til indvinding af sand, grus og sten. 

Området grænser direkte op til et eksi-

sterende graveområde på 33,3 ha. Næ-

sten hele området er udlagt som råstofin-

teresseområde i Råstofplan 2016. Der fin-

des endvidere et råstofgraveområde 

umiddelbart øst for området. 

Indvinding på hele arealet vil blive omfat-

tet af miljøvurderingslovens (LBK nr. 

1225 af 25/10/2018) bilag 1, 19: Råstof-

indvinding fra åbne brud, hvor mineste-

dets areal er over 25 hektar, eller tørve-

gravning på et areal over 150 hektar. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i for-

hold til energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Hvorvidt der skal bruges 

vand i forbindelse med en eventuel rå-

stofgravning i området, kommer an på 
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Begrundelser/Bemærkninger 

ansøgningen og kommunens efterføl-

gende sagsbehandling. Et eventuelt vand-

forbrug vil derfor ikke kunne estimeres 

under den indledede planproces. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X    

Affald   X Der produceres ikke affald i forbindelse 

med indvinding af sand, grus og sten. 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefil-

tre fra råstofgravens materiel mv. forud-

sættes bortskaffet efter de regler, der er 

gældende i Odense Kommune. 

Forurening, miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt   X Der vil sandsynligvis forekomme udstød-

ning fra indvinding, forarbejdning og 

transport af råstoffer, men den vil meget 

hurtigt blive stærkt fortyndet. Der fore-

kommer normalt ikke lugt i forbindelse 

med råstofindvinding. 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes ikke indvinding om nat-

ten og dermed ikke behov for belysning 

udover lys på gravemaskiner og lastbiler. 

Jordforurening  X  Der er registreret to V2 kortlagte jordfor-

ureninger vest for området. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Området ligger i område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD) og inden for 

indvindingsopland til almen vandforsy-

ning – Dalum Kildeplads tilhørende Vand-

center Syd (200 års opland).  

Dele af området ligger i nitratfølsomt ind-

vindingsområde og indsatsområde udpe-

get af staten. Resten af området ligger i 

prioriteret område udpeget af Odense 

Kommune i Plan for grundvandsbeskyt-

telse Odense Syd. 

Nærmeste registrerede aktive vandforsy-

ningsboringer er to private husholdnings-

boringer (DGU nr. 145.3158) beliggende 

40 meter vest for området. Ca. 220 me-

ter nordvest for området findes en anden 

privat husholdningsboring (DGU nr. 

145.3181). Derudover findes der en gart-

neriboring 300 meter nord for området.  

Overfladevand  X  Der er beskyttede moser, et udpeget lav-

bundsareal og et vandløb indenfor eller 

nær området. 

Udledning af spildevand X   Råstofgravning genererer ikke spilde-

vand, og der er ingen spildevandsudled-

ning i eller nær området. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Støj og vibrationer  X  Der vil forekomme støj og vibrationer fra 

gravning og trafik med tunge køretøjer.  

Ledningsoplysninger 

Naturgasledninger  X  Området gennemskæres af en gasledning 

El-ledninger  X  Området gennemskæres af el-ledninger 

Kloakledninger X    

Telefon- og datakabler  X  Området gennemskæres af telefonled-

ninger 

Vandforsyningsledninger  X  Området gennemskæres af vandforsy-

ningsledninger 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan  X  Området er ikke omfattet af kommune-

planrammer. 

Området er omfattet af retningslinjer for 

følgende udpegninger i Kommuneplan 

2016-2028: 

• Lavbundsarealer 

• Naturområder 

• Områder hvor skovrejsning er 

uønsket 

• Områder hvor skovrejsning er øn-

sket 
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Begrundelser/Bemærkninger 

• Område med generel landskabe-

lig beskyttelsesinteresse 

• Særligt værdifulde jordbrugsom-

råder 

• Råstofinteresseområde 

• Trafikvej – fordelingsveje 

• Højspændingsanlæg 

• Naturgasanlæg 

Disse retningslinjer er behandlet under 

ovenstående emner. 

Natur- og vandplan   X Området berører ikke Vandområdeplan 

2015-2021 for Vandområdedistrikt Jyl-

land og Fyn - Hovedvandopland 1.13 

Odense Fjord. 

Affaldsplan X    

Trafikplan  X  Dahlsvej langs områdets nordlige af-

grænsning er udpeget som Trafikvej – 

fordelingsvej i Odense Kommuneplan. 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan for Region 

Syddanmark. Området grænser op til et 

aktivt råstofgraveområde. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien, der er indarbejdet i kommu-

neplanen. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ingen bemærkninger i forhold til Vand-

forsyningsplan 2018-2030 for Odense 

Kommune. 

Landsplandirektiv  X  Den sydlige del af området overlapper 

med arealreservationen for transmissi-

onsledninger til olie og gas, samt Baltic 

Pipe. 

Afstand til lufthavne   X Ca. 15 km syd for Beldringe Lufthavn. 

 

2.1 Kumulative effekter 

Området skal vurderes i sammenhæng med udnyttelsen af tilstødende, eksisterende graveom-

råde.  

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 
Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  
 
 

• Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning, Vindmølleområder ift. støjbelastning) 

• Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000 områder, andre internationale beskyttelses-

områder (Ramsar), § 3 beskyttet natur og økologiske forbindelser) 
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• Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Jordbrug og beskyttede sten- og jord-

diger)  

• Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, sikkerhed/tryghed, støj fra trafik og risiko 

for ulykker) 

• Ressourceanvendelse (Arealforbrug) 

• Forurening, miljøfremmede stoffer mm. (Jordforurening, grundvand og vandforsyning, 

overfladevand og støj og vibrationer) 

• Ledningsoplysninger (Naturgasledninger, el-ledninger, telefonledninger og vandforsy-

ningsledninger) 

• Andre planer og relevante påvirkninger (Trafikplan og landsplandirektiv) 
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27. april 2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne, at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår 

i vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Tellerup i Middelfart Kommune, behandles forholdet 

til det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1:  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3,1 km vest for det miljøvurderede areal. Det er Natura 2000-

område N112 ”Lillebælt”, som udgøres af Habitatområde H96 og Fuglebeskyttelsesområde F47. Det er i 

rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller deres 

udpegningsgrundlag, og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 6.3.1, 

6.3.4 og 6.3.5). 

 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


27. april 2021   

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 96: 

 

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 47 

 

 



27. april 2021   

For habitatområdet er de tilføjede naturtyper ret næringsfattige søer, brunvandede søer og 

avneknippemose. Der er ikke fjernet naturtyper fra det foreslåede udpegningsgrundlag. For 

fuglebeskyttelsesområdet er de tilføjede arter blåhals og rørdrum, mens hvinand, toppet skallesluger, 

brushane, engsnarre, og mosehornugle alle er fjernet fra det foreslåede udpegningsgrundlag. 

Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et begrænset 

område i og omkring graveområdet. De tilføjede naturtyper og arter på områdernes udpegningsgrundlag 

vurderes ikke at ændre Natura 2000-områdets sårbarhed overfor råstofgravning i det miljøvurderede areal. 

På grund af afstanden til Natura 2000-området kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke 

naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede udpegningsgrundlag ej 

heller Natura 2000-områdets integritet. De foreslåede opdaterede udpegningsgrundlag medfører dermed 

ingen ændring i forhold til miljørapportens afsnit 6.3.4 og 6.3.5. 
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1. Indledning 
Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for 
justeringer eller revision af den eksisterende Råstofplan. I den forbindelse skal forslag til 
fremtidige råstofgraveområder miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som 
råstofgraveområde i den kommende råstofplan for Region Syddanmark. Denne miljørapport 
omhandler et område med forekomst af sand, grus og sten, som er foreslået af ejeren af arealet i 
forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020, se figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1 Det miljøvurderede areal vist med sort stiplet streg. 

Der er indledningsvis foretaget en screening og afgrænsning af potentielle miljøpåvirkninger, som 
omfatter de faktorer, som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4: den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, kulturarv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer, samt 
de planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel 
væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse.  
 
Der er gennemført en høring af screening og afgrænsning ved berørte myndigheder, og på 
baggrund af indkomne høringssvar er der foretaget en endelig afgrænsning af de miljøforhold, der 
skal behandles i nærværende miljørapport. Miljørapporten er således udarbejdet for at afklare 
hvilken miljøpåvirkning, det vil resultere i, hvis området udlægges som graveområde. 
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Miljørapporten indgår som en del af den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020, 
der udføres af Region Syddanmark. Det skal hertil bemærkes, at klimatiske faktorer, materielle 
goder alene behandles i den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020.  
 
Miljøvurderingen af råstofplanen sker i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold, der beskrives i 
miljøvurderingen, afvejes i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af 
råstofressourcernes udnyttelse samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn. 
 
I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold - også den rå-
stofressource, der forventes at være i området. 
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2. Ikke-teknisk resume 
Region Syddanmark ønsker med denne miljøvurdering at afklare, hvilken miljøpåvirkning det vil 
resultere i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde for sand, grus og sten. 
 
 

2.1 Høring af berørte myndigheder 
Der er indkommet tre bidrag under høringen af de berørte myndigheder.  
 
Middelfart Kommune har ingen bemærkninger til af muligt nyt råstofgraveområde. 
 
Odense Bys Museer oplyser, at der ikke er registreret fredede fortidsminder inden for arealet, men 
at arealet ligger i et område med særdeles mange fortidsminder, og umiddelbart vest derfor er der 
registreret en gravplads fra jernalderen, men også et offerfund af to bronzeknive fra 
bronzealderen. Museet kan således ikke udelukke, at det miljøvurderede areal rummer jordfaste 
fortidsminder.  
 
Region Syddanmark har som tilladelsesmyndighed ingen kommentarer til miljørapportens indhold  
eller til muligt nyt råstofgraveområde Tellerup, Middelfart Kommune. 
 
 

2.2 Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal er beliggende lige nord for Tellerup Bjerge, som er en del af 
randmorænekomplekset Ørslev-Lunge Bjerge. Arealet er ikke beliggende i udlagt 
råstofgraveområde eller interesseområde i Råstofplan 2016 for Region Syddanmark. Nærmeste 
råstofgraveområde ligger ca. 3 km øst herfor. Det vurderes, at der er 1.000.000 m3 sand og grus 
på arealet. 
 
Region Syddanmark vurderer, at området kan bidrage til råstofforsyningen i Region Syddanmark. 
 

2.3 Miljøpåvirkninger 
Det miljøvurderede areal (figur 1.1) anvendes hovedsageligt til juletræsplantage/granplantage 
med mindre markarealer og græsarealer. Bebyggelsen i området er forholdsvis spredt, og i 
forhold til gener fra råstofindvinding for beboere forekommer der ingen beboelse inden for selve 
det miljøvurderede areal, men der ligger et par stuehuse til landbrugsejendomme ca. 50 meter 
vest for arealet. Inden for en afstand af 200 meter fra det miljøvurderede areal findes 10 boliger 
og 1 restaurant/café/konferencecenter uden overnatning, og inden for en afstand af 500 meter 
forekommer i alt 26 beboelser inkl. 1 restaurant/café/konferencecenter uden overnatning. 
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at kunne 
medføre en øget belastning med lastbiler i området. Den trafikale påvirkning vurderes at være 
moderat. 
 
Området påvirkes af el-kabler samt fibernet og telefonkabler. Der løber el-kabler langs den 
nordlige og østlige grænse af arealet, langs den vestlige grænse og ind over den vestlige del af 
arealet. Endvidere løber der el-kabler ind til en mindre bygning/skur på et ubebygget landbrugslod 
på Ludvigsgårdevej 25 centralt i området. Der løber endvidere fibernet og telefonkabler langs 
Ludvigsgårdevej i øst, og der løber også et telefonkabel ind til Ludvigsgårdevej 25.  
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I forbindelse med en eventuel gravetilladelse vil Region Syddanmark stille afstandskrav i forhold til 
gravning, krav til skråningsanlæg mv. i henhold til de krav, som stilles af ledningsejerne. 
 
Det miljøvurderede areal ligger inden for et område, der i kommuneplanen for Middelfart 
Kommune er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Muligheden for genetablering til 
jordbrug efter endt gravning, vil afhænge af det konkrete graveprojekt. Der er sandsynlighed for 
tab af landbrugsjord, hvis der graves under grundvandsspejlet, eller arealet henlægges til natur 
efter endt gravning. 
Hele det miljøvurderede areal ved Tellerup på nær det nordøstligste hjørne ligger i et af Middelfart 
Kommune udpeget bevaringsværdigt landskab. Landskabet er småbakket, men overvejende fladt. 
Karaktergivende elementer og funktioner i landskabet, hvor det vurderede areal ligger, er det 
intensive landbrug afvekslet med småskove og plantager og afgrænset af diger og levende hegn. 
Selve det miljøvurderede areal ligger isoleret og kan næppe ses fra offentlige veje på grund af 
levende hegn, der omkranser området. Arealet anvendes hovedsageligt til 
juletræsplantage/granplantage med enkelte løvplantager og græsmarker indimellem. 
Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Det miljøvurderede areal ligger isoleret fra 
omgivelserne, og såfremt hegnene langs vejene respekteres, vil påvirkningen kun være lokal. 
 
Der er ikke registreret fredede fortidsminder indenfor det miljøvurderede areal, men da arealet 
ligger i et område med særdeles mange fortidsminder, kan det ikke udelukkes, at der findes 
jordfaste fortidsminder. I den vestlige del af området samt langs den vestlige afgrænsning af 
området findes beskyttede diger. Råstofgravning kan således forudsætte dispensation efter 
museumsloven, eller krav om afstand til de beskyttede diger. 
 
Det miljøvurderede areal rummer et beskyttet vandhul. Bortgravning af det beskyttede vandhul 
vurderes at udgøre en moderat påvirkning. Vandhullet kan være levested for beskyttede padder. 
Ved en konkret ansøgning om gravetilladelse skal det derfor vurderes, om der er risiko for 
påvirkning af bilag IV-arter. Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af Natura 2000-
områder på grund af stor afstand hertil (3,1 km). 
 
Det miljøvurderede areal ligger i område med drikkevandsinteresser (OD). Der er ingen 
nærliggende almene vandforsyninger eller indvindingsoplande. De nærmeste vandværksboringer 
er beliggende 2.000 meter vest for arealet og tilhører Gelsted Vandværk. Indenfor det 
miljøvurderede areal vurderes den vandmættede del af råstofressourcen ikke at være i hydraulisk 
kontakt med det dybere grundvandsmagasin, hvorfra Gelsted Vandværk indvinder. 
 
Nærmeste registrerede aktive indvindingsboringer er en markvandingsboring umiddelbart vest for 
det miljøvurderede areal. Der er tilladt en begrænset mængde på 110 m3/år. Grundet den meget 
korte afstand til boringen vurderes der at være en lille risiko for en lille vandspejlspåvirkning, som 
sandsynligvis er ubetydelig. Vandindvindingssinteresserne kan tilgodeses ved at stille vilkår i en 
evt. råstoftilladelse. 
 
Der er en naturbeskyttet sø i form af et vandhul i den vestlige del af det miljøvurderede areal. 
Nærmeste vandløb er Hybækken. Bortgravning af det beskyttede vandhul vurderes at udgøre en 
moderat påvirkning af overfladevand og vil kræve dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
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Råstofindvinding i det miljøvurderede område vurderes ikke at have nogen påvirkning af 
Hybækken. 
 
Umiddelbart sydøst for det miljøvurderede areal er der en større V1 lokalitet, hvoraf en lille del af 
kortlagt som V2. Ud fra terrænforhold og forventet strømningsretning kan det ikke afvises, at der 
vil være en risiko for, at gravning under grundvandsspejl eller bortpumpning af vand kan bevirke 
en spredning af den mulige forurening over mod graveområdet.  
 
Der er ikke identificeret behov for særlige afværgeforanstaltninger, som ikke kan håndteres 
gennem vilkår i en eventuel råstoftilladelse. Der er ligeledes ikke identificeret øvrige projekter eller 
plan- og miljømæssige forhold, som kan have kumulativ effekt med udlægningen af det 
miljøvurderede areal som råstofgraveområde. 
 
 

3. Metode 
Råstofplanen vil indeholde en udpegning af råstofgraveområder og retningslinjer for den fremti-
dige udnyttelse af områderne. Miljøvurderingen af hvert enkelt område anvendes dels som en 
vurdering af områdets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde 
materiale, der kan udvindes, dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger. Med afsæt i 
vurderingerne af hvert enkelt område foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der skal 
indgå i den endelige råstofplan, hvilke miljøpåvirkninger dette kan medføre samt forslag til 
afværgeforanstaltninger og overvågning. Dette sammenskrives i miljørapporten til den samlede 
råstofplan. 
 
I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle på-
virkninger ved realisering af råstofplanen inden for det pågældende område. 
 

3.1 Miljøpåvirkning 
Grundlæggende foretages miljøvurderingen på det samme detaljeringsniveau, som forslaget til 
råstofplanen har. Det betyder, at der tages udgangspunkt i en fuldstændig udnyttelse af hele 
råstofgraveområdet. 
 
Dette betyder, at hele området i forhold til vurderingen graves op. I den efterfølgende fase, hvor 
der skal gives konkrete gravetilladelser inden for graveområdet, vil der sandsynligvis ikke ske en 
fuldstændig udnyttelse af området. Dette kan dog ikke lægges til grund i denne miljørapport, da 
det afhænger af de mere detaljerede gravetilladelser. 
 
Ved hvert miljøemne foretages en skematisk opsamling af miljøpåvirkningen ud fra kriterierne i 
tabel 3.1. 
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Kriterier Beskrivelse  

Sandsynlighed Ved ”sandsynlighed” 
forstås chancen for at 
en beskrevet 
miljøeffekt indtræffer. 

Sandsynligheden defineres som: 
Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med 
vished indtræde. 
Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Lille: Der er lille sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at 
den pågældende påvirkning vil forekomme. 

Geografisk 
udbredelse 

Ved ”påvirkningens 
geografiske 
udbredelse” forstås 
den geografiske 
udstrækning en 
miljøpåvirkning 
forventes at have. 

International: Påvirkningen vil brede sig over 
Danmarks landegrænse. 
National: Påvirkningen omfatter en større del af 
Danmark (både hav og land). 
Regional: Påvirkningen er begrænset til 
planområdet og et område i en afstand på op til 
ca. 20-30 km. 
Lokal: Påvirkningerne er begrænset til 
planområdet og områder umiddelbart uden for 
planområdet. 

Påvirkningsgrad Ved ”påvirkningsgrad” 
forstås, hvor kraftigt et 
miljøforhold påvirkes 
af planen. 

Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad 
blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning 
ske tab af struktur eller funktion. 
Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen 
grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 
Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre 
grad blive påvirket. Områdets funktion og 
struktur vil blive bevaret. 
Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive 
påvirket. 

Varighed Ved ”påvirkningens 
varighed” forstås, hvor 
lang tid planens 
påvirkning vil finde 
sted. 

Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i 
mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 
Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen 
vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 
Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende 
forekomme i anlægsfasen. 

Konsekvenser På baggrund af vurde-
ringen af planens 
påvirkning (sandsyn-

Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at 
det ved en negativ påvirkning bør overvejes at 
ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at 
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lighed, geografisk 
udbredelse, påvirk-
ningsgrad, påvirk-
nings varighed), samt 
en konkret vurdering af 
det enkelte miljø-
forhold foretages en 
samlet vurdering af 
planens konsekven-
ser. 

mindske påvirkningen eller afveje 
konsekvenserne i forbindelse med 
beslutningsprocessen om projektets realisering. 
Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som 
ved en negativ påvirkning kræver overvejelser 
om afværgeforanstaltninger som led i 
realiseringen af projektet. 
Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der 
ikke vurderes behov for afværgeforan-
staltninger. 
Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at 
de ikke er relevante at tage højde for ved 
projektets realisering. 

Tabel 3.1. Metode for vurdering af miljøpåvirkning. 

Planens konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 
effekter er relevante for at beskrive planens miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderings-
reglerne. 
 
Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve, uanset om 
konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i 
skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering 
(mindre eller ingen/ubetydelig effekt). 
Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan 
derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. 
 
De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik, opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller 
lokaliteter. Et udfyldt skema med skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning kan f.eks. se ud 
som tabel 3.2. 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Miljøforhold 1 Lille Regional Lille  Midlertidig Ingen / 
ubetydelig 

Miljøforhold 2 
 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Miljøforhold 3 
 Stor  Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold 4 
 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Tabel 3.2. Eksempel på skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning. 

 
3.2 Afværgeforanstaltninger  

De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for planens indvirkning af 
miljøet, beskrives for det enkelte miljøemne.  
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3.3 0-alternativ  
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der 
vil ske, hvis planen ikke realiseres.  
 

3.4 Kumulative effekter  
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller 
fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentlig miljøpåvirkning i 
sammenhæng/samspil med planens miljøpåvirkninger. 
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4. Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal er beliggende lige nord for Tellerup Bjerge, som er en del af 
randmorænekomplekset Ørslev-Lunge Bjerge. Arealet er ikke beliggende i udlagt 
råstofgraveområde eller interesseområde i Råstofplan 2016 for Region Syddanmark. Nærmeste 
råstofgraveområde ligger ca. 3 km øst herfor. 
 
Det miljøvurderede areal er i figur 4.1 vist sammen med terrænkurver, de udførte boringer og 
prøvegravninger samt eksisterende boring DGU nr. 144.774, som er beliggende lige vest for 
arealet. Ansøger Poul Smith har i det fremsendte materiale sendt oplysninger om 3 boringer og 7 
prøvegravninger, som er udført i 2018. Ligeledes er der medsendt 12 sigteanalyser. De 
medsendte boringer, prøvegravninger og analyser danner grundlag for vurdering af 
råstofressourcen i det miljøvurderede areal. Den eksisterende boring 144.774 er en 
husholdningsboring uden nogen information. 
 
Det miljøvurderede areal er karakteriseret ved nordvest-sydøst gående højdeområder i kote ca. 
35-37 DVR90, omgivet af lavere liggende område i kote ca. 30-32. 
 
De terrænære aflejringer viser i henhold til jordartskortet (1:25.000) smeltevandssand med 
forekomst af både smeltevandssand og -grus i mindre dele af arealet, som delvist er 
sammenfaldende med de arealmæssigt højereliggende områder. 
 
I de 3 udførte boringer (B1-B3) er der registreret fugtige aflejringer mellem 6 og 7,5 meter under 
terræn. I den ene af prøvegravningerne G11 blev allerede registreret fugtige aflejringer 1 meter 
under terræn, hvilket sandsynligvis kan relateres til prøvegravningens placering lige ved siden af 
en § 3 beskyttet sø. 
 

 
Figur 4.1. Det miljøvurderede areal med boringer inden for området og lige udenfor og terrænkurver. 
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Der er udført 3 boringer og 7 prøvegravninger på det miljøvurderede areal. Der er fremsendt 
boreprofiler for de 3 boringer, B1-B3, graveprofiler fra 2 prøvegravninger, G11 og G12, og 
optegnede profilsnit fra 4 prøvegravninger G0-G3. Boringerne er udført til mellem 10 og 11 m u.t., 
mens prøvegravningerne er udført til mellem 2,5 og 6 meter under terræn. 
 
Der er medsendt 7 sigteanalyser fra de 3 boringer og 5 sigteanalyser fra prøvegravningerne, dvs. 
i alt er der udført 12 sigteanalyser. Der er ikke udført SE analyser eller methylenblåt på materialet.  
 
Der beskrives øverst et tyndt muldlag af 0,4- 0,9 meter tykkelse i boringerne. Der beskrives et 0,3 
meter tyndt lerlag i en af boringerne og ellers beskrives der ingen overjord i boringerne eller 
prøvegravningerne. I enkelte boringer findes desuden overskudsjord i form af et 0,6 til 1,4 meter 
tykt lag af moræneler, og der beskrives lerlag i prøvegravningerne. I to af boringerne træffes der 
et lerlag ca. 9,7 og 9,4 meter under terræn, som i det fremsendte materiale beskrives at være 
bund af råstofressourcen. 
 
Aflejringerne er overvejende svagt gruset til gruset, fin- til mellemkornet smeltevandssand, der 
stedvist er svagt siltet eller svagt leret. Der optræder stedvist lag af fin- til grovkornet og mellem- til 
grovkornet smeltevandssand.  
 
På baggrund af de udførte boringer vurderes det, at materialet kan anvendes som 
anlægsmaterialer, hovedsageligt bundsikringsmaterialer og fyldsand, idet 
kornstørrelsesanalyserne viser et meget varierende indhold af filler. Muligvis vil en begrænset 
mængde af materialet kunne oparbejdes til stabilt grus. 
 
Råstofforekomsten vurderes at være dokumenteret med hensyn til kvalitet og minimumsdybde. I 
skemaet tabel 4.1 er ressourcen vurderet ud fra de indsendte boreprofiler/prøvegravninger og 
sigteanalyser. Der er estimeret en gennemsnitlig gravedybde ud fra de indsendte boredata på 8,5 
meter, idet dybden af forekomsten varierer mellem 6,6 og 9,7 meter under terræn. Der beskrives 
et tyndt muldlag i boringerne mellem 0,4-0,9 meter. Der vurderes kun at være en meget 
begrænset overjordsmægtighed, idet dette kun er observeret i en enkelt boring, svarende til 0,3 
meter. Derimod er der observeret overskudsjord i 2 boringer svarende til gennemsnitligt 1 meter. 
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Tabel 4.1. Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for 
råstofindvinding. Tallet i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er 
dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er 
sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er veldokumenteret. 

Det vurderes, at det er muligt at indvinde ca. 1 mio. m3 sand og grus. Der er i denne beregning 
taget hensyn til krav til skråninger mod naboarealer. 
 
 

5. Høring af berørte myndigheder 
I perioden den 21. august 2019 til den 13. september 2019 samt den 18. august 2020 til 2. 
september 2020 er der gennemført en høring af berørte myndigheder af miljøscreeningen og 
afgrænsningen af miljørapportens indhold. Høringen er gennemført i overensstemmelse med 
miljøvurderingsloven. 
 
Der er foretaget høring af Middelfart Kommune, Miljøstyrelsen, Odense Bys Museer som 
ansvarligt arkæologisk museum og Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed på 
råstofområdet. 
 

5.1 Middelfart Kommune 
Middelfart Kommune har ingen bemærkninger til miljøscreeningen og afgrænsningen af 
miljørapportens indhold. 
 

5.2 Odense Bys Museer 
Odense Bys Museer oplyser, at der ikke er registreret fredede fortidsminder inden for arealet, men 
at arealet ligger i et område med særdeles mange fortidsminder, og umiddelbart vest derfor er der 
registreret en gravplads fra jernalderen, men også et offerfund af to bronzeknive fra 
bronzealderen. Museet kan således ikke udelukke, at det miljøvurderede areal rummer jordfaste 
fortidsminder.  
 
For at afklare fortidsmindets udstrækning og potentiale vil det være nødvendigt at foretage en 
arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. 

Forslag  Sikkerhed 
Tellerup   
Areal (ha) 14,9  
Sand, grus og sten i alt 
(1000 m3) 1000 4 

Grus og sten >2 mm (1000 
m3) 308  

Forekomstens dybde (m 
u.t.) Gns. 8,5 meter  4 

Overjord og overskudsjord Gns. 1 meter 4 
Gravning under 
grundvandsspejl 

Det vurderes, at en begrænset del af ressourcen 
kan ligge under grundvandsspejl.  4 

Anvendelse 
Anlægsmateriale (bundsikringsmateriale, 
fyldsand, evt. kan en begrænset mængde 
oparbejdes stabilt grus mv.)  

4 

Forsyningspotentiale Vestfyn  
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5.3 Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen. 
 

5.4 Region Syddanmark 
Region Syddanmark har som tilladelsesmyndighed ingen kommentarer til miljøscreeningen og 
afgrænsningen af miljørapportens indhold. 
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6. Miljøvurdering 
Der foretages i det efterfølgende dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold, dels en 
vurdering af de miljøforhold, som udlægget til råstofgraveområde potentielt kan medføre.  
 
Datagrundlaget for miljøvurderingen udgøres af informationer fra ansøger samt en lang række 
forskellige temaer fra offentlige databaser. Det vurderes, at det materiale, der har været 
tilgængeligt som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, har været tilstrækkeligt til at 
foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 
 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 
Bebyggelsen i området er forholdsvis spredt, og inden for selve det miljøvurderede areal findes 
ingen beboelse. Inden for en afstand af 200 meter fra det miljøvurderede areal, findes 3 
fritliggende enfamiliehuse, 5 stuehuse til landbrugsejendomme, 1 anden bygning til 
helårsbeboelse, 1 række-, kæde-, eller dobbelthus og 1 restaurant/café/konferencecenter uden 
overnatning. Inden for en afstand af 500 meter forekommer i alt 17 fritliggende enfamiliehuse og 6 
stuehuse til landbrugsejendomme og i alt 26 beboelser inkl. 1 restaurant/café/konferencecenter 
uden overnatning. Et par af stuehusene til landbrugsejendomme ligger mindre end 25 meter vest 
for det miljøvurderede areal. 
 
På Figur 6.1 fremgår det miljøvurderede areal med to afstandszoner på henholdsvis 200 og 500 
meter. Inden for disse afstande er der en række forskellige boliger, se tabel 6.1. 
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Figur 6.1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 
 Inden for området Antal - 200 meter Antal - 500 meter 

Fritliggende enfamiliehus 0 3 17 

Stuehus til landbrugsejendom 0 5 6 

Anden bygning til 
helårsbeboelse 

0 1 1 

Række-, kæde-, eller 
dobbelthus 

0 1 1 

Restaurant, café og 
konferencecenter uden 
overnatning 

0 1 1 

Samlet antal boliger 0 11 26 
Tabel 6.1. Antal boliger omkring det miljøvurderede areal. 
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6.1.1 Bebyggelse 
Bebyggelse og beboere tæt på en råstofgrav kan potentielt blive påvirket af støj, idet alle 
maskiner og køretøjer i en råstofgrav udsender støj fra motorer. Derudover kan gravning og 
flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj.   
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, 
at der tages højde for gener for omgivelserne. Der findes ikke beboelsesejendomme inden for det 
miljøvurderede areal, men 2 stuehuse til landbrugsejendomme ligger mindre end 25 meter vest 
for arealet. Der vil i en eventuel tilladelse blive stillet krav til indretning og drift af grusgraven, 
således eventuelle negative påvirkninger kan afværges. Den samlede miljøpåvirkning i forhold til 
bebyggelse vurderes at være moderat. 
 

6.1.2 Trafik og transport 
I forbindelse med selve råstofindvindingen vil maskiner og køretøjer i en råstofgrav samt ved 
transporten til og fra området udsende støj fra motorer. Maskiner og køretøjer kan forurene luften 
med især NOx og partikler, som kan påvirke menneskers sundhed. Indvindingen vil foregå i åbent 
land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil 
luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt.  
 
Flytning af råstoffer kan medføre rystelser og impulsstøj. Transporten til og fra området med tung 
trafik kan endvidere resultere i en mindsket trafiksikkerhed.  
 
Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene.  
 
Det miljøvurderede areal ligger op til Ludvigsgårdevej i nord og øst, og det vurderes, at trafikken 
fra arealet vil køre ud på Ludvigsgårdevej og herfra videre til det overordnede vejnet.  
 
Det miljøvurderede areal kan lokalt indvirke på trafikafviklingen, trafikbelastningen eller støjen fra 
trafikken ved tunge køretøjer i forbindelse med driften ved kørsel til og fra anlægget. Der vurderes 
ikke at være særskilt risiko for ulykker. Den trafikale påvirkning vurderes at være moderat. 
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven, og således 
at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete indretning og drift af en 
kommende råstofgrav i forhold til støjfølsomme områder som beboelse. 
 
Middelfart Kommune vil i forbindelse med en eventuel indvindingstilladelse som vejmyndighed 
skulle give en tilladelse efter lov om offentlige veje og vil i den forbindelse kunne stille vilkår for 
afvikling af trafikken.  
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Figur 6.2. Kort over veje og bygninger i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 
6.1.3 Ledningsoplysninger 

På figur 6.3 fremgår de ledninger, der er placeret indenfor og i nærheden af det miljøvurderede 
areal. I dette tilfælde løber der el-kabler langs den nordlige og østlige grænse af arealet, langs 
den vestlige grænse og ind over den vestlige del af arealet. Endvidere løber der el-kabler ind til en 
mindre bygning/skur på et ubebygget landbrugslod på Ludvigsgårdevej 25 centralt i området.  
 
Der løber endvidere fibernet og telefonkabler langs Ludvigsgårdevej i øst, og der løber også et 
telefonkabel ind til Ludvigsgårdevej 25.  
 
 
I forbindelse med råstofgravning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I 
nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet. 
Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med udarbejdelsen af tilladelsen. 
 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 2 22/38 

 

 

 

Figur 6.3. Kort over ledningsoplysninger i og nær det miljøvurderede areal. 

6.1.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Bebyggelse Mindre Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Trafik og 
transport Stor Lokal Stor Midlertidig Moderat 

Lednings-
oplysninger Mindre Lokal Lille Midlertidig Mindre 

Tabel 6.2. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af bebyggelse og infrastruktur. 

6.1.5 Mulige afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til bebyggelse og 
infrastruktur.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår eksempelvis i forhold til afstandskrav til ledninger 
og kabler i henhold til de krav, som stilles af ledningsejerne, krav til støjvolde mv i forbindelse med 
en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af 
tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
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6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 
Relevante udpegninger i forhold til disse emner er vist på figur 6.4. 
 

 
Figur 6.4. Kort med særligt værdifuldt landbrugsområde, bevaringsværdigt landskab og 
beskyttede diger. 
 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 
Hele det miljøvurderede areal ligger inden for et særligt værdifuldt landskabsområde 
(bevaringsværdigt landskab på figur 6.4). Se afsnit om landskab nedenfor. 
 
Der er ikke registreret fredede fortidsminder indenfor arealet. Odense Bys Museer oplyser, at 
arealet ligger i et område med særdeles mange fortidsminder, og at der umiddelbart vest for det 
miljøvurderede areal er registreret en gravplads fra jernalderen og offerfund af bronzeknive fra 
bronzealderen. Museet kan således ikke udelukke, at det miljøvurderede areal rummer jordfaste 
fortidsminder.  
 
For at afklare fortidsmindets udstrækning og potentiale vil det være nødvendigt at foretage en 
arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersøgelsens resultater 
danner grundlag for en vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives, eller om det vil 
være nødvendigt yderligere at foretage en egentlig arkæologisk udgravning. Museet opfordrer 
bygherre til at kontakte museet på et tidligt tidspunkt i projekteringen. 
 
Miljøpåvirkningen i forhold til arkæologi og fortidsminder vurderes samlet set at være moderat. 
 

6.2.2 Kulturhistorie 
I den vestlige del af området samt langs den vestlige afgrænsning af området findes beskyttede 
diger. Ved sten- og jorddiger samt lignende forstås menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af 
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sten, jord, græstørv, tang eller lignende materialer. Disse fungerer eller har fungeret som hegn 
med det formål at markere administrative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i 
landskabet. Sten- og jorddiger har en generel beskyttelse i museumsloven, hvor bestemmelsen i 
§ 29 a betyder, at de ikke må ændres. Der må normalt ikke etableres aktiviteter, som ødelægger 
eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af digerne. Der er dog mulighed for, at 
Middelfart Kommune kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde. I forbindelse med evt. 
råstofindvinding skal der derfor tages hensyn til de beskyttede sten- og jorddiger. Registreringen 
af digerne er vejledende. Den samlede miljøpåvirkning vurderes at være moderat. 
 

6.2.3 Landskab 
Jordbrug 
Det miljøvurderede areal ligger inden for et område, der i kommuneplanen for Middelfart 
Kommune er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Retningslinjerne for alle 
landbrugsjorder er: 
 
”I områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugets 
udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.” 
 
Det miljøvurderede areal omfatter 14,9 ha og anvendes i dag hovedsageligt til juletræsplantage. 
Muligheden for genetablering til jordbrug efter endt gravning vil afhænge af det konkrete 
graveprojekt. Der er sandsynlighed for tab af landbrugsjord, hvis der graves under 
grundvandsspejlet, eller arealet henlægges til natur efter endt gravning. 
 
Landskab 
Hele det miljøvurderede areal ved Tellerup på nær det nordøstligste hjørne ligger i et af Middelfart 
Kommune udpeget bevaringsværdigt landskab. Bevaringsværdige landskaber skal som 
hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe de visuelle, 
kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier. Hvor byggeri eller anlæg tillades, 
skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet, og samspillet med landskabet prioriteres højt. 
 
Landskabet omkring det miljøvurderede areal ved Tellerup er et morænelandskab fra sidste istid 
med dødisrelief og ca. 200 meter sydvest herfor et randmorænelandskab, se figur 6.5. 
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Figur 6.5. Udsnit af Per Smeds landskabskort. Det vurderede areal (markeret med blåt med rød ring 
omkring) ligger på en moræneflade med landskab med dødisrelief. Mod syd ligger randmorænelandskabet, 
Ørslev-Lunge Bjerge. 

Landskabet er småbakket, men overvejende fladt. Mod nord er landskabet præget af landbrug, 
hvor stjerneudstykningen stadig er synlig – sammenligning af høje og lave målebordsblade med 
luftfoto fra 2018 viser, at markskellene stort set er bevaret siden 1925. Markerne afgrænses af 
sten- og jorddiger, som er spredt bevoksede med mere eller mindre åbne levende hegn. Flere 
steder er markskellene uregelmæssige som følge af terrænets udformning, og der er klynger af 
løvbevoksning eller småskove hist og her. De nærmeste større landsbyer er Gelsted og Ejby, og 
ellers ligger gårde og husmandssteder i små klynger eller spredte langs med små veje i 
landskabet. Mod syd er der mere relief i terrænet og stort set hele randmorænefladen er dækket 
af plantager og skov. Karaktergivende elementer og funktioner i landskabet, hvor det vurderede 
areal ligger, er det intensive landbrug afvekslet med småskove og plantager og afgrænset af diger 
og levende hegn.  
 
Selve det miljøvurderede areal ligger isoleret og kan næppe ses fra offentlige veje på grund af 
levende hegn, der omkranser området, se figur 6.6. Arealet anvendes hovedsageligt til 
juletræsplantager/granplantager med enkelte løvplantager og græsmarker indimellem. De levende 
hegn, der står i markskellene, består af løvbevoksning, se figur 6.7.   
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Figur 6.6. Det miljøvurderede areal set fra Ludvigsgårdevej, nord for området. 

Figur 6.7. Det miljøvurderede areal set fra Tellerupvej, vest for arealet. Det bagerste levende hegn afgrænser 
arealet mod vest. 

Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Det miljøvurderede areal ligger isoleret fra 
omgivelserne, og såfremt hegnene langs vejene respekteres, vil påvirkningen kun være lokal. Den 
endelige visuelle påvirkning af landskabet vil afhænge af efterbehandlingsplanen.  
Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt 
lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er 
særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller 
landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 
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6.2.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Arkæologi og 
fortidsminder Stor Lokal Stor  Vedvarende Moderat 

Kulturhistorie Stor Lokal Mindre Vedvarende Moderat 
Landskab Mindre Lokal Lille Midlertidig Mindre 

Tabel 6.3. Samlet miljøpåvirkning af landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi. 

 
6.2.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for særlige afværgeforanstaltninger i relation til landskab, 
kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi. Der skal dog tages stilling til det beskyttede dige inde i 
området. 
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og afstande mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 
Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Det miljøvurderede areal ligger isoleret fra 
omgivelserne, og såfremt hegnene langs vejene respekteres, vil påvirkningen kun være lokal.  
 

6.3 Naturinteresser 
Relevante naturinteresser og kommunale naturudpegninger er vist samlet på figur 6.8. 
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Figur 6.8. Kort over naturinteresser (beskyttede naturtyper) og kommunale naturudpegninger i nærhed af det 
miljøvurderede areal. 

 
6.3.1 Natura 2000 og beskyttet natur 

Beskyttet natur og arter 
Det miljøvurderede areal udgøres overvejende af juletræsplantage. Arealet rummer et vandhul, 
som er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur (§3-beskyttelse). 
Områdets HNV-værdi1 er lav (0-2). Der ligger flere vandhuller i en afstand af 50-200 meter, og 
derudover findes enkelte beskyttede moser og vandhuller i større afstand fra området. Ændringer 
af §3-beskyttede arealers tilstand kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
  
Bortgravning af beskyttet natur vurderes at udgøre en moderat miljøpåvirkning.  
 
Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 5262 , hvor det 
konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere 
tids gravning, men at der kan være en midlertidig vandspejlspåvirkning i den tidlige fase af 
gravningen.  
 
Monitering af vandspejlet på en række lokaliteter omkring en råstofindvinding ved oppumpning af 
sediment (sand og grus) og vand fra en gravesø har vist, at grundvandsmagasinet ikke påvirkes 
mere end med få cm sænkning (1-2 cm) og kun lokalt, dvs. indenfor en afstand af 200 meter fra 

                                                      
1 HNV – High Nature Value, vægter naturværdien af et areal ud fra 14 parametre, der spænder fra 
landskabsforhold og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi 
på op til 13. 
2 Miljøstyrelsen 2000. Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 
526. 
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gravesøen. Påvirkningerne af gravesøens grundvandsspejl optrådte inden for en kortvarig periode 
(1-4 døgn) og var langt mindre end grundvandsmagasinets naturlige variation3.  
 
Råstofindvinding ved oppumpning vurderes at fjerne større vandmængder i forhold til indvinding 
ved vådgravning. Det moniterede scenarie betragtes derfor som et worst case scenarie i forhold til 
vådgravning.  
 
Da eventuelle effekter af gravning under grundvandsspejl er lokale og kortvarige, vurderes det, at 
råstofindvinding på det miljøvurderede areal ikke vil påvirke de nærliggende vandhuller 
nævneværdigt. Det vurderes desuden, at de beskyttede moser i større afstand fra det 
miljøvurderede areal ikke vil blive påvirket. 
 
En række plante- og dyrearter er i medfør af habitatdirektivets bilag IV særligt beskyttede (bilag 
IV-arter). Beskyttelsen gælder såvel indenfor som udenfor Natura 2000-områderne, dvs. at der 
ikke må gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. For bilag IV-planter gælder, 
at bestande ikke må reduceres eller deres levesteder forringes uanset hvilket livsstadie, de 
befinder sig i. Derudover skal der tages hensyn til forekomsten af fredede eller sjældne og truede 
planter og dyr opført på den danske rødliste. 
 
Der er foretaget databasesøgning efter forekomst af bilag IV-arter, fredede arter og rødlistede 
arter inden for de miljøvurderede områder. Der er søgt i databaserne Naturdata (Danmarks 
Miljøportal) og Naturbasen (Danmarks Fugle og Natur). Der er ikke registreret forekomster af bilag 
IV-arter eller andre fredede, rødlistede eller sjældne plante- eller dyrearter inden for det 
miljøvurderede areal. 
 
Det miljøvurderede areal ligger inden for det naturlige udbredelsesområde for en række bilag IV-
arter4. Det omfatter: flere arter af flagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø. 
 
Der vurderes ikke at være egnede levesteder for flagermus eller markfirben inden for det 
miljøvurderede areal, da arealet overvejende udgøres af juletræsplantage. Flagermus kan være 
knyttet til bygninger eller træer med hulheder og sprækker, og markfirben er typisk knyttet til 
lysåbne sandede lokaliteter. Der kan være bilag-IV-padder i det beskyttede vandhul inden for det 
miljøvurderede areal. 
 
På det foreliggende grundlag vurderes det, at der er risiko for en mindre miljøpåvirkning af bilag 
IV-arter. Det er ikke muligt at vurdere de helt konkrete påvirkningsfaktorer, da der ikke foreligger 
en konkret grave- og efterbehandlingsplan, og da de konkrete forhold vedrørende forekomsten af 
plante- og dyrearter, herunder bilag IV-arter, kan ændre sig inden en ansøgning om 
gravetilladelse foreligger. Forekomst af bilag IV-arter og risiko for negative påvirkninger af deres 
levesteder skal derfor altid vurderes nærmere og evt. undersøges forud for, at en råstoftilladelse 
gives. 
                                                      
3 Cowi, 2015. Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav. Evalueringsrapport 
udarbejdet for Region Hovedstaden. 
4 Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 
administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig 
rapport fra DMU nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf 
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Råstofgravning kan ved efterbehandling til natur medføre nye levesteder for bl.a. bilag IV-arter og 
bedre økologiske forbindelser. 
 
Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3,1 km vest for det miljøvurderede areal. Det er Natura 
2000-område N112 ”Lillebælt”, som udgøres af Habitatområde H96 og Fuglebeskyttelsesområde 
F47. Fuglebeskyttelsesområdet er også Ramsarområde (R15). 
 
Tilladelser til aktiviteter i eller uden for Natura 2000-områder må ikke skade de arter eller 
naturtyper, som området er udpeget for. Derfor skal der foretages en vurdering af, om vedtagelse 
af Forslag til Råstofplan 2020, med udlægning af det miljøvurderede areal, i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, kan have en væsentlig negativ påvirkning på de arter 
og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. 
 
Natura 2000-område N112 har et areal på 35.043 ha, hvoraf ca. 80 % består af hav. Dette Natura 
2000-område er specielt udpeget for at sikre Lillebælt og tilknyttede kystområder med bl.a. 
strandeng, rigkær og flere skovnaturtyper. Området er et vigtigt levested for marsvin og en række 
yngle- og trækfugle. Udpegningsgrundlaget er vist på figur 6.10, som er fra Natura 2000-plan 
2016-2021. 
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Figur 6.10 Udpegningsgrundlag for det nærmest liggende Natura 2000 område. 

 
Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et 
begrænset område i og omkring graveområdet. På grund af afstanden til Natura 2000-området 
kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller arter på Natura 2000-
områdets udpegningsgrundlag, eller Natura 2000-områdets integritet.  
 
Det vurderes desuden, at emissioner af kvælstofoxider fra graveaktiviteterne vil være 
begrænsede og lokale og derfor ikke vil medføre målbare forøgelser af luftens indhold af 
kvælstofoxider i Natura 2000-området. 
 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 
Næsten hele det miljøvurderede areal er i Middelfart Kommuneplan udpeget som potentiel 
økologisk forbindelse. Det beskyttede vandhul er i kommuneplanen udpeget som område med 
særlige naturbeskyttelsesinteresser. 
 
Ifølge kommuneplanen skal dyr og planters naturlige bevægelsesveje styrkes i de økologiske 
forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Her må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. 
etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets 
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spredningsmuligheder. Dyr og planters mulighed for spredning gennem det miljøvurderede areal 
vil være væsentligt forringet, når der er råstofindvinding på arealet. Den langsigtede påvirkning 
vurderes at være neutral ved efterbehandling til landbrug/juletræer og positiv, hvis der 
efterbehandles til natur. 
 
Kommuneplanens områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser omfatter arealer med 
beskyttet natur. Ifølge kommuneplanen skal disse områder bevares og udvides, og der skal stilles 
vilkår, som sikrer overlevelse og fortsat udbredelse af de arter og naturtyper, der ligger til grund 
for udpegningen af de særligt værdifulde naturområder.  
 
Status for det udpegede naturområde (vandhullet) kan ikke opretholdes, hvis søen bortgraves ved 
råstofindvindingen, og påvirkningen vil da være negativ. Hvis søen forbliver upåvirket af 
råstofindvindingen, vil påvirkningen være neutral. Efterbehandling til natur kan medføre en positiv 
påvirkning for det miljøvurderede område, afhængig af hvordan efterbehandlingen realiseres. 
 
Der vurderes samlet at være risiko for en moderat påvirkning af den kommunale udpegning. 
 

6.3.3 Beskyttelseslinjer 
Det sydvestlige hjørne af det miljøvurderede areal er omfattet af en skovbyggelinje. Inden for 
skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende. Formålet med 
skovbyggelinjen er at sikre skovens værdi som landskabselement samt opretholde skovbrynene 
som værdifulde levesteder for plante og dyreliv og beskytte skoven mod blæst. 
 
Forbuddet gælder ikke terrænændringer, dermed er selv råstofgravning ikke omfattet. Opstilling af 
skurvogne, containere mv. i forbindelse med gravens drift kræver dispensation fra kommunen, 
hvis de opstilles inden for skovbyggelinjen. Skovbyggelinjen omfatter alene det sydvestlige hjørne 
af det miljøvurderede areal. Der er således god mulighed for at opstille eventuelle skurvogne og 
lignende uden for skovbyggelinjen. 
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6.3.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Beskyttet 
natur Stor Lokal Mindre Vedvarende/ 

på lang sigt Moderat 

Bilag IV-arter 
mv. Lille Lokal Mindre 

Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Mindre 

Natura 2000 Meget lille Regional Lille 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Kommunal 
natur-
udpegning 

Stor Lokal  Mindre 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Moderat 

Beskyttelses-
linjer Lille Lokal Lille 

Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Tabel 6.4. Samlet miljøpåvirkning af naturinteresser. 

 
6.3.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til naturinteresser.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, -afstande og 
gravefelter mv i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden 
eventuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end 
råstofloven. 
 

6.4 Vandmiljø 
Figur 6.9 viser relevante temaer om grundvand, vandforsyning, overfladevand og jordforurening. 
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Figur 6.9. Drikkevandinteresser, boringer, overfladevand og jordforurening. 

 
6.4.1 Grundvand og vandforsyning 

Det miljøvurderede areal ligger i område med drikkevandsinteresser (OD). Der er ingen 
nærliggende almene vandforsyninger eller indvindingsoplande. Området ligger uden for følsomme 
indvindingsområder og indsatsområder. 
 
Nærmeste registrerede aktive indvindingsboringer er en markvandingsboring, DGU nr. 144.774 
beliggende umiddelbart vest for det miljøvurderede areal i en afstand af ca. 60 meter. Der er tilladt 
en begrænset mængde på 110 m3/år. Der er ingen øvrige oplysninger på boringen eller anlægget. 
 
Der er 3 husholdningsboringer beliggende sydvest for arealet i afstande mellem 1.100 og 1.500 
meter. Der er ingen geologiske eller andre informationer på boringerne.  
 
De nærmeste vandværksboringer er beliggende 2.000 meter øst for arealet og tilhører Gelsted 
Vandværk. Der er tale om DGU nr. 144.21E og 144.197. Sidstnævnte viser, at der indvindes fra et 
tyndt sandlag ca. 40 meter under terræn og under et tykt dæklag af moræneler  
 
De to nærmeste boringer med geologisk information ligger ca. 1.500 meter syd for arealet. Der er 
tale om DGU nr. 144.216 og 144.217, der begge viser moræneler med indslag af smeltevandssilt 
og smeltevandsler til stor dybde. 
 
Der er udført 3 boringer og 7 prøvegravninger på det miljøvurderede areal. Aflejringerne er 
overvejende smeltevandssand, der stedvist er svagt siltet eller svagt leret. Der optræder indslag 
af moræneler. Bunden af forekomsten vurderes at være i knap 10 meter under terræn, hvor der 
træffes moræneler. En del af råstofressourcen vurderes at være under grundvandsspejl. 
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Potentialekortet for det primære grundvandsmagasin, som i området betegnes ”lag 4-Kvartært 
Sand 2”, jf. statens grundvandskortlægning5, viser, at grundvandet strømmer fra øst mod vest, 
Potentialet for det primære magasin er omkring kote 22 DVR90. Jf. Statens 
grundvandskortlægning er der tolket et mere terrænnært sandmagasin ”lag 2-Kvartært Sand 1”. 
Der er ikke optegnet et potentialekort for dette magasin, men strømningsretningen vurderes 
overordnet også at være fra øst mod vest, men dog også styret af terræn og vandløb. Terrænet i 
det miljøvurderede område falder både i nordlig, vestlig og sydlig retning, hvilket indikerer, at det 
terrænnære grundvand kan strømme i disse retninger.  
 
Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces, og råstofgravning kan ifølge Miljøsty-
relsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med den uregu-
lerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i 
landbruget.  
 
Det gælder generelt, at fjernelse af overjorden medfører forøget sårbarhed af grundvandet over 
for både nitrat og pesticider, men i indvindingsfasen tilføres der ikke nitrat og pesticider. Da den 
umættede zones tykkelse vil være mindsket efter indvindingen, vil den infiltrerende nedbør 
hurtigere nå grundvandsspejlet, og sårbarheden af det øvre grundvand vil derfor som regel være 
større efter råstofindvinding, end før indvindingen begyndte.  
 
Effekter af gravning under grundvandsspejl er som nævnt i afsnit 6.3 belyst i Miljøstyrelsens 
projekt nr. 526, hvor det konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring 
råstofgrave efter længere tids gravning. 
 
I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kva-
litative påvirkninger af grundvandet6. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb 
af forurenet vand fra naboarealer og muligheden for pyritoxidation med deraf følgende frigivelse af 
sulfat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller 
okkerudfældning. 
 
Indenfor det miljøvurderede areal vurderes den vandmættede del af ressourcen ikke at være i 
hydraulisk kontakt med det dybere grundvandsmagasin, hvorfra Gelsted Vandværk indvinder. 
 
Hvorvidt den nærliggende markvandingsboring DGU nr. 144.774 indvinder fra det samme 
sandlag, hvorfra råstofferne skal bortgraves, er ikke klarlagt, hvorfor det på grund af den korte 
afstand til boringen vurderes, at der kan være en lille risiko for vandspejlspåvirkning ved boringen 
ved indvinding under grundvandsspejl. Påvirkningen vil dog sandsynligvis være ubetydelig. 
Vandindvindingssinteresserne vurderes at kunne tilgodeses ved at stille vilkår i en evt. 
råstoftilladelse. 

                                                      
5 Naturstyrelsen, Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD, Fyn og Sydjylland, Middelfart 
og Assens Kommune, 2015 
6 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 
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6.4.2 Overfladevand 
Der er en naturbeskyttet sø i form af et vandhul i den vestlige del af det miljøvurderede areal, og 
umiddelbart nord og syd derfor er der i alt 3 søer i form af mindre vandhuller. Nærmeste vandløb 
er Hybækken beliggende ca. 500 meter nord for arealet. 
 
Da eventuelle effekter af gravning under grundvandsspejl er lokale og kortvarige, vurderes det, at 
råstofindvinding på det miljøvurderede areal ikke vil påvirke de nærliggende vandhuller 
nævneværdigt. For vandhullet inden for arealet vurderes en bortgravning at have moderat 
påvirkning af overfladevand, og det vil kræve dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 
Interesser i forhold til overfladevand vurderes at kunne tilgodeses ved at stille vilkår i en evt. 
råstoftilladelse.  
 
Råstofindvinding både over og under grundvandsspejlet vurderes ikke at have nogen påvirkning 
af Hybækken. 
  

6.4.3 Jordforurening 
Umiddelbart sydøst for det miljøvurderede areal er der en større V1 kortlagt lokalitet, hvoraf en 
lille del er kortlagt som V2. Der er tale om lokalitet nr. 429-50126, der er en større træproduktions-
virksomhed. 
 
I forhold til den usikkerhed (pga. manglende data), der knytter sig til strømningsretningen i det 
terrænære sand, der overordnet vurderes at være fra øst mod vest, men også er styret af 
terrænet og vandløb, kan det ikke afvises, at der vil være en risiko for, at der ved indvinding under 
grundvandsspejl eller eventuel bortpumpning af vand, kan trækkes vand fra forureningslokaliteten 
og over mod graveområdet.  
 
De lokale strømningsforhold i det terrænnære sandlag, omfanget af den konstaterede forurening 
(V2) og risikoen fra den mulige forurening (V1) bør derfor vurderes eller undersøges nærmere, 
når detaljerne i et konkret graveprojekt kendes således, at risiko for spredning af forureningen kan 
minimeres. 
  
Det skal i øvrigt bemærkes, at jord, der flyttes fra et område, der er V1 eller V2 kortlagt, er 
anmeldelsespligtig. Flytning af jord fra kortlagte arealer skal ske i henhold til 
jordflytningsbekendtgørelsens regler, hvorved det sikres, at der ikke sker yderligere påvirkning af 
miljøet.  
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6.4.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Grundvand 
og vand-
forsyning 

Mindre Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Overflade-
vand Stor Lokal Mindre Vedvarende Moderat  

Jord-
forurening Mindre Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

Tabel 6.5. Samlet påvirkning af vandmiljø. 

 
6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for særlige afværgeforanstaltninger i forhold til vandmiljø.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår til eksempelvis gravedybde, -afstande og 
gravefelter mv.  
 
I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af 
tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.5 0-alternativ 
0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, og der dermed 
ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil området henligge, som det ser ud i 
dag. 
 
For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde råstoffer andre ste-
der inden for samme geografiske område. Regionsrådet foretager løbende kortlægning efter rå-
stofforekomster, og forslag til nye indvindingsområder vil blive fremlagt i kommende revisioner af 
råstofplanen eller som tillæg til en gældende råstofplan. 
 
I forbindelse med den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 vil der blive taget 
stilling til forskellige alternative områder til råstofforsyning.  
 

6.6 Kumulative effekter 
Der er ikke identificeret øvrige projekter, der kan have kumulativ effekt med udlægningen af 
råstofgraveområdet. 
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7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan Region Syddanmark vil over-
våge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.  
 
Udlæg af råstofgraveområde Tellerup vil ikke i sig selv bevirke ændringer i miljøtilstanden for 
områderne. Det sker først, efter der er meddelt en råstoftilladelse, og ansøger har startet 
aktiviteterne. Det vurderes, at der ikke er behov for særlig overvågning af planens 
miljøpåvirkninger, idet kommunens eksisterende overvågning af miljøforhold sammen med 
regionens tilsyn i forbindelse med en eventuel senere gravetilladelse vurderes at være 
tilstrækkeligt.  
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (Råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
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indhold.

• Myndigheds-
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Miljørapport for 
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udarbejdelse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen 

tages højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 

miljøscreeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels, om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, dels hvilke miljøforhold, der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af miljøforhold, som skal behandles yderligere i 

de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således, hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 

indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for, hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  
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Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil resultere i en 

støjpåvirkning i området, både fra selve 

gravearbejdet og fra transport af materi-

ale i råstofgravens driftsperiode. I en 

eventuel gravetilladelse vil der blive fast-

sat vilkår for støj, hvor der tages højde 

for den konkrete placering af graveområ-

det i forhold til støjfølsomme områder, 

herunder beboelse. 

Der er 11 boliger i en afstand af 200 m 

Der er 26 boliger i en afstand af 500 m 

Sundhedstilstand   X Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke menneskers sundhed, forudsat 

at de fastsatte krav i en eventuel gravetil-

ladelse overholdes – disse omfatter bl.a. 

vilkår, der regulerer forhold som 
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Begrundelser/Bemærkninger 

grundvandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold. 

Svage grupper X   Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

  X Området anvendes hovedsageligt til jule-

træsplantage/granplantage med mindre 

markarealer og græsarealer. Råstofgrav-

ning i området vurderes ikke at medføre 

væsentlige påvirkninger på de rekreative 

interesser. 

 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der er ingen vindmøller indenfor 1 km. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Nærmeste Natura 2000 område er Lille-

bælt (Natura 2000-område nr. 112, Habi-

tatområde H96 og fuglebeskyttelsesom-

råde 47), ca. 3 km vest for området. 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Natura 2000 område Lillebælt (nr. 112) 

omfatter også Ramsarområde nr. 15. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

§ 3 beskyttet natur  X  Området indeholder en enkelt § 3 be-

skyttet sø. 

Plante og dyreliv  X  Der er ikke kendskab til artsfund i områ-

det, men selve området og naturområ-

derne nær området kan rumme plante- 

og dyreliv, der er beskyttet. 

Hvis det i forbindelse med at evt. kom-

mende projekt vurderes, at der er risiko 

for påvirkning af plante- og dyreliv, for-

udsættes det, at der foretages de nød-

vendige foranstaltninger. 

Sjældne, udryddelsestru-
ede el. fredede dyr, plan-
ter el. naturtyper 

  X Se ovenfor. 

Økologiske forbindelser  X  Næsten hele området ligger inden for en 

udpeget potentiel økologisk forbindelse 

Fredninger X   Der er ingen konflikt med fredede områ-

der. 

Fredskov X   Området rummer ingen fredskovsarealer. 

Skovrejsning X   Der er hverken områder, hvor skov er øn-

sket eller uønsket inden for eller nær om-

rådet. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, 

 X  Det sydvestlige hjørne af området er om-

fattet af en skovbyggelinje. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Strandbeskyttelses-, Sø- 

eller Å-beskyttelseslinjer.  

Kystnærhedszonen X    

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Hele området på nær det nordøstligste 

hjørne ligger i et udpeget bevaringsvær-

digt landskab. 

Bevaringsværdige landskaber skal som 

hovedregel friholdes for byggeri og an-

læg. Hvor byggeri tillades, må det ikke 

forringe de visuelle, kulturhistoriske, geo-

logiske eller oplevelsesmæssige værdier. 

Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal 

byggeriet besidde en høj arkitektonisk 

kvalitet, og samspillet med landskabet 

prioriteres højt.  

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

X   Området ligger ikke i eller i nærheden af 

udpegede kulturmiljøer eller kirkebygge-

linjer og rummer ingen fredede eller be-

varingsværdige bygninger 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der er ingen fredede fortidsminder eller 

fund inden for området. Der ligger dog 

flere ikke fredede fortidsminder lige vest 

for området. En evt. kommende udgrav-

ning skal imidlertid udføres jf. museums-

lovens § 27. Stk. 2. ”Findes der under 
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Begrundelser/Bemærkninger 

jordarbejde spor af fortidsminder, skal 

arbejdet standses, i det omfang det berø-

rer fortidsmindet. Fortidsmindet skal 

straks anmeldes til kulturministeren eller 

det nærmeste statslige eller statsaner-

kendte kulturhistoriske museum…” 

Jordbrug  X  Hele området ligger inden for udpeget 

særligt værdifuldt landbrugsområde. 

Geologiske interesser X   Der er ikke udpeget geologiske interesser 

for området. 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

 X  Der er et enkelt beskyttet dige inden for 

den vestlige del af området og et dige, 

som grænser op til området i vest. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang formodes at ske via Ludvigs-

gårdsvej og videre til det overordnede 

vejnet.  

Råstofindvinding i området vil medføre 

trafik med tunge køretøjer i forbindelse 

med driften ved kørsel til og fra graveom-

rådet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Adgangsvej og oversigtsforhold i den for-

bindelse kan påvirke sikkerhed og 
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Begrundelser/Bemærkninger 

tryghed for trafikanter og de nærmeste 

naboer. 

Støj fra trafik  X  Der vil komme støj ved kørsel til og fra 

området 

Risiko for ulykker  X  Mere (tung) trafik vil give større risiko for 

ulykker, særligt i forbindelse med vejnet, 

der ikke er forberedt til tung trafik. Det 

vurderes dog på nuværende tidspunkt, at 

der ikke er større risiko forbundet med 

transport af råstoffer end anden almin-

delig godstransport 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Området er 14,9 ha og planlægges an-

vendt til indvinding af sand, grus og sten/ 

ler. Indvinding på hele arealet vil blive 

omfattet af miljøvurderingslovens (LBK 

nr. 1225 af 25/10/2018) Bilag 2, 2a: Rå-

stofindvinding fra åbne brud samt tørve-

gravning. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i for-

hold til energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Hvorvidt der skal bruges 

vand i forbindelse med en eventuel rå-

stofgravning i området, kommer an på 

ansøgningen og kommunens 
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Begrundelser/Bemærkninger 

efterfølgende sagsbehandling. Et eventu-

elt vandforbrug vil derfor ikke kunne esti-

meres under den indledede planproces. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Et nyt råstofområde vil kunne være med 

til at dække regionens behov for råstof-

fer. Omvendt er råstofindvinding en irre-

versibel proces – ressourcen fornyes ikke. 

Affald   X Der produceres ikke affald i forbindelse 

med indvinding af sand, grus og sten el. 

ler. 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefil-

tre fra råstofgravens materiel mv. forud-

sættes bortskaffet efter de regler, der er 

gældende i Middelfart Kommune. 

Forurening, miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt   X  Der vil sandsynligvis forekomme udstød-

ning fra indvinding, forarbejdning og 

transport af råstoffer, men den vil meget 

hurtigt blive stærkt fortyndet. Der fore-

kommer normalt ikke lugt i forbindelse 

med råstofindvinding. 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes ikke indvinding om nat-

ten og dermed ikke behov for belysning 

udover lys på gravemaskiner og lastbiler 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Jordforurening  X  Der er registreret en større V1 kortlagt 

jordforurening sydøst for området samt 

en mindre V2 kortlagt forurening inden 

for denne. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Området ligger i område med drikke-

vandsinteresser (OD) og uden for indvin-

dingsopland til almen vandforsyning.  

Området ligger uden for følsomme ind-

vindingsområder og indsatsområder.  

Nærmeste registrerede aktive vandforsy-

ningsboring ligger umiddelbart vest for 

området. Der er tale om DGU nr. 

144.774, som er en privat husholdnings-

boring. Der er mere end 1000 meter til 

andre vandforsyningsboringer. 

Overfladevand  X  Der er en § 3 beskyttet sø inden for om-

rådet. 

Udledning af spildevand X   Råstofgravning genererer ikke spilde-

vand, og der er ingen spildevandsudled-

ning i eller nær området. 

Støj og vibrationer  X  Der vil forekomme støj og vibrationer fra 

gravning og trafik med tunge køretøjer.  

Ledningsoplysninger 

Naturgasledninger X    
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Begrundelser/Bemærkninger 

El-ledninger  X  Der ligger el-ledninger i området, dels ind 

til Ludvigsgårdevej 25, dels inden for om-

rådet i vest samt langs den østlige og 

nordlige kant af området. 

Kloakledninger X    

Telefon- og datakabler  X  Der ligger telefonkabler i området ind til 
Ludvigsgårdevej 25. 

Der løber fibernet kabler langs den øst-
lige kant af området. 

Vandforsyningsledninger X    

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan   X Området er ikke omfattet af kommune-

planrammer. 

Området er omfattet af følgende ret-

ningslinjer i Kommuneplan 2017-2029: 

Beskyttede naturområder, økologisk for-

bindelse, bevaringsværdigt landskab og 

særligt værdifulde landbrugsområder. 

Disse retningslinjer er behandlet under 

ovenstående emner. 

Natur- og vandplan   X Området berører ikke Vandområdeplan 

2015-2021 for Vandområdedistrikt 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Jylland og Fyn - Hovedvandopland 1.12 

Lillebælt/Fyn. 

Affaldsplan X    

Trafikplan   X Der er ikke modstridende interesser i tra-

fikplanen. 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan for Region 

Syddanmark. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien, der er indarbejdet i kommu-

neplanen. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ingen bemærkninger i forhold til Vand-

forsyningsplan 2010-2022 for Middelfart 

Kommune 

Landsplandirektiv X    

Afstand til lufthavne   X Ca. 25 km vestsydvest for Beldringe Luft-

havn 

 

2.1 Kumulative effekter 

Der er ikke identificeret potentielle kumulative effekter.  
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2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 
Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  
 
 

• Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning) 

• Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000-områder, andre internationale beskyttelses-

områder (Ramsar), § 3 beskyttet natur, plante- og dyreliv, økologiske forbindelser og 

skovbyggelinje) 

• Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, jordbrug og beskyttede sten- og jord-

diger)  

• Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, sikkerhed/tryghed, støj fra trafik og risiko 

for ulykker) 

• Forurening, miljøfremmede stoffer mm. (Jordforurening, grundvand og vandforsyning, 

overfladevand og støj og vibrationer) 

• Ledningsoplysninger (El-ledninger, telefon- og datakabler) 
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Region Syddanmark har revideret følgende afsnit efterfølgende: 2, 5, 6.2, 6.3 og 6.6



27. april 2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner, der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne, at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår 

i vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Ålsbo i Assens Kommune, behandles forholdet til det 

gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1:  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 9,4 km vest for det miljøvurderede areal. Det er Natura 2000-

område N112 ”Lillebælt”, som udgøres af habitatområde H96 og Fuglebeskyttelsesområde F47. Det er i 

rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller deres 

udpegningsgrundlag, og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 6.3.1, 

6.3.3 og 6.3.4). 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


27. april 2021   

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 96: 

 

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 47: 

 

 



27. april 2021   

For habitatområdet er de tilføjede naturtyper ret næringsfattige søer, brunvandede søer og 

avneknippemose. Der er ikke fjernet naturtyper fra det foreslåede udpegningsgrundlag. For 

fuglebeskyttelsesområdet er de tilføjede arter blåhals og rørdrum, mens hvinand, toppet skallesluger, 

brushane, engsnarre, og mosehornugle alle er fjernet fra det foreslåede udpegningsgrundlag.  

Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et begrænset 

område i og omkring graveområdet. De tilføjede naturtyper og arter på områdernes udpegningsgrundlag 

vurderes ikke at ændre Natura 2000-områdets sårbarhed overfor råstofgravning i det miljøvurderede areal. 

På grund af afstanden til Natura 2000-området kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke 

naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede udpegningsgrundlag ej 

heller Natura 2000-områdets integritet. De foreslåede opdaterede udpegningsgrundlag medfører dermed 

ingen ændring i forhold til miljørapportens afsnit 6.3.3 og 6.3.4. 

 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 3/29 

 

Indholdsfortegnelse 
 
 
 

1. Indledning 6 

2. Ikke-teknisk resume 8 

2.1 Høring af berørte myndigheder 8 

2.2 Råstofressourcen 8 

2.3 Miljøpåvirkninger 8 

2.4 Vurdering Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

3. Metode 10 

3.1 Miljøpåvirkning 10 

3.2 Afværgeforanstaltninger 12 

3.3 0-alternativ 12 

3.4 Kumulative effekter 12 

4. Råstofressourcen 13 

5. Høring af berørte myndigheder 16 

5.1 Assens Kommune 16 

5.2 Odense Bys Museer 16 

5.3 Miljøstyrelsen 16 

5.4 Region Syddanmark 16 

6. Miljøvurdering 17 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 17 

6.1.1 Trafik og transport 18 

6.1.2 Opsamling 19 

6.1.3 Mulige afværgeforanstaltninger 19 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 19 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 19 

6.2.2 Landskab 20 

6.2.3 Opsamling 21 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 22 

6.3 Naturinteresser 22 

6.3.1 Natura 2000, beskyttet natur, fredskov 22 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 4/29 

 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 25 

6.3.3 Opsamling 25 

6.3.4 Mulige afværgeforanstaltninger 25 

6.4 Vandmiljø 26 

6.4.1 Grundvand og vandforsyning 26 

6.4.2 Opsamling 27 

6.4.3 Mulige afværgeforanstaltninger 27 

6.5 0-alternativ 28 

6.6 Kumulative effekter 28 

7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 29 

 
 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 5/29 

 

Bilagsfortegnelse 
 
 
 
Bilag 1  
Miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold. 
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1. Indledning 
Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for 
justeringer eller revision af den eksisterende Råstofplan. I den forbindelse skal forslag til 
fremtidige råstofgraveområder miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som 
råstofgraveområde i den kommende råstofplan for Region Syddanmark. Denne miljørapport 
omhandler et område med forekomst af sand, grus og sten, som er foreslået af Nymølle 
Stenindustrier A/S i forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 
2020, se figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1 Det miljøvurderede areal vist ved sort, stiplet streg. 

Der er indledningsvis foretaget en screening og afgrænsning af potentielle miljøpåvirkninger, som 
omfatter de faktorer, som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4: den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, kulturarv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer, samt 
de planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel 
væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse.  
 
Der er gennemført en høring af screening og afgrænsning ved berørte myndigheder, og på 
baggrund af indkomne høringssvar er der foretaget en endelig afgrænsning af de miljøforhold, der 
skal behandles i nærværende miljørapport. Miljørapporten er således udarbejdet for at afklare 
hvilken miljøpåvirkning, det vil resultere i, hvis området udlægges som graveområde. 
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Miljørapporten indgår som en del af den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020, 
der udføres af Region Syddanmark. Det skal hertil bemærkes, at klimatiske faktorer, materielle 
goder alene behandles i den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020.  
 
Miljøvurderingen af råstofplanen sker i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold, der beskrives i 
miljøvurderingen, afvejes i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af 
råstofressourcernes udnyttelse samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn. 
 
I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold - også den rå-
stofressource, der forventes at være i området. 
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2. Ikke-teknisk resume 
Region Syddanmark ønsker med denne miljøvurdering at afklare, hvilken miljøpåvirkning det vil 
resultere i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde for sand, grus og sten. 
 
 

2.1 Høring af berørte myndigheder 
Der er indkommet tre bidrag under høringen af de berørte myndigheder. Det drejer sig dels om 
bemærkninger vedrørende fund af fortidsminder og det miljøvurderede areals potentiale for at 
rumme fortidsminder, dels præcisering af landskabsudpegninger og generelle betragtninger samt 
om spørgsmål til screeningen.  
 

2.2 Råstofressourcen 
Der indvindes råstoffer i et tilgrænsende område i dag. Råstofressourcen vurderes at udgøre ca. 
0,2 mio. m3 sand, grus og sten, heraf ca. 0,1 mio. m3 grus og sten > 2 mm.  
 
Region Syddanmark vurderer, at området kan bidrage til råstofforsyningen på Vestfyn. 
 

2.3 Miljøpåvirkninger 
Det miljøvurderede areal (figur 1.1) omfatter et skovområde, omfattet af fredskovspligt. I forhold til 
gener fra råstofindvinding for beboere er der ingen boliger inden for 200 m fra det miljøvurderede 
område, men 4 boliger inden for 500 meter, beliggende hhv. op til Gelstedvej og Saltmosegyden. 
 
Trafik og transport som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at 
medføre en uændret belastning af lastbiler på Gelstedvej, som benyttes af den eksisterende 
råstofgrav. Der vurderes samlet at være en moderat miljøpåvirkning. 
 
Det miljøvurderede areal ligger i et område, der er en del af et i Assens Kommunes kommuneplan 
større sammenhængende landskabsområde, og det er kommunens retningslinje at beskyttelse og 
udvikling af særlige landskabsværdier skal prioriteres, herunder synlighed eller oplevelse af 
landskabernes geologiske og kulturhistoriske fortælling.  
 
Såfremt arealet efter endt gravning efterbehandles til skov eller natur, vurderes den landskabelige 
påvirkning at være midlertidig. Den landskabelige påvirkning vurderes samlet set at være 
moderat. Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens bestemmelser vedrørende landskab, idet det forudsættes, at skovbrynet mod 
markerne mod øst ikke påvirkes af gravningen.  
 
Området ligger indenfor et område udlagt som større sammenhængende landskab. Der er ingen 
fortidsminder indenfor det miljøvurderede areal, dog ligger arealet i et område med mange fund, 
så det anbefales, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse. 
 
Det miljøvurderede areal udgøres af løvskov, som også er fredskov. Arealet er omfattet af 
kommuneplanens udpegning af potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Råstofindvinding vurderes 
at medføre en væsentlig påvirkning på fredskovsarealet. En række arter af flagermus er knyttet til 
træer. Ved en konkret tilladelse skal det derfor vurderes, om der er risiko for påvirkning af bilag IV-
arter, herunder særligt flagermus. Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af Natura 2000-
områder på grund af stor afstand hertil (9,4 km). 
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Det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for 
indvindingsopland til almen vandforsyning og uden for følsomme indvindingsområder og 
indsatsområder. Det dybe grundvandsmagasin til drikkevandsindvinding er således ikke sårbart 
overfor påvirkninger fra terræn. 
 
I det miljøvurderede areal ved Ålsbo vurderes det, at råstofindvinding ikke udgør en trussel mod 
drikkevandet i OSD eller mod drikkevandsboringerne sydøst for området. Dette har baggrund i, at 
der ikke bortgraves eller graves i beskyttende lerlag, og at der i en evt. råstoftilladelse stilles vilkår 
i forhold til driften af indvindingsområdet således, at indvindingen ikke medfører hverken 
kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. 
 
 
Der er ikke identificeret behov for afværgeforanstaltninger. Der er ligeledes ikke identificeret 
øvrige projekter eller plan- og miljømæssige forhold, som kan have kumulativ effekt med 
udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde. 
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3. Metode 
Råstofplanen vil indeholde en udpegning af råstofgraveområder og retningslinjer for den fremti-
dige udnyttelse af områderne. Miljøvurderingen af hvert enkelt område anvendes dels som en 
vurdering af områdets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde 
materiale, der kan udvindes, dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger. Med afsæt i 
vurderingerne af hvert enkelt område foretages en samlet vurdering af hvilke områder, der skal 
indgå i den endelige råstofplan, hvilke miljøpåvirkninger dette kan medføre samt forslag til 
afværgeforanstaltninger og overvågning. Dette sammenskrives i miljørapporten til den samlede 
råstofplan. 
 
I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle på-
virkninger ved realisering af råstofplanen inden for det pågældende område. 
 

3.1 Miljøpåvirkning 
Grundlæggende foretages miljøvurderingen på det samme detaljeringsniveau, som forslaget til 
råstofplanen har. Det betyder, at der tages udgangspunkt i en fuldstændig udnyttelse af hele 
råstofgraveområdet. 
 
Dette betyder, at hele området i forhold til vurderingen graves op. I den efterfølgende fase, hvor 
der skal gives konkrete gravetilladelser inden for graveområdet, vil der sandsynligvis ikke ske en 
fuldstændig udnyttelse af området. Dette kan dog ikke lægges til grund i denne miljørapport, da 
det afhænger af de mere detaljerede gravetilladelser. 
 
Ved hvert miljøemne foretages en skematisk opsamling af miljøpåvirkningen ud fra kriterierne i 
tabel 3.1. 
 

Kriterier Beskrivelse  

Sandsynlighed Ved ”sandsynlighed” 
forstås chancen for at 
en beskrevet 
miljøeffekt indtræffer. 

Sandsynligheden defineres som: 
Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med 
vished indtræde. 
Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Lille: Der er lille sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at 
den pågældende påvirkning vil forekomme. 

Geografisk 
udbredelse 

Ved ”påvirkningens 
geografiske 
udbredelse” forstås 
den geografiske 
udstrækning en 
miljøpåvirkning 
forventes at have. 

International: Påvirkningen vil brede sig over 
Danmarks landegrænse. 
National: Påvirkningen omfatter en større del af 
Danmark (både hav og land). 
Regional: Påvirkningen er begrænset til 
planområdet og et område i en afstand på op til 
ca. 20-30 km. 
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Lokal: Påvirkningerne er begrænset til 
planområdet og områder umiddelbart uden for 
planområdet. 

Påvirkningsgrad Ved ”påvirkningsgrad” 
forstås, hvor kraftigt et 
miljøforhold påvirkes 
af planen. 

Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad 
blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning 
ske tab af struktur eller funktion. 
Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen 
grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 
Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre 
grad blive påvirket. Områdets funktion og 
struktur vil blive bevaret. 
Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive 
påvirket. 

Varighed Ved ”påvirkningens 
varighed” forstås, hvor 
lang tid planens 
påvirkning vil finde 
sted. 

Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i 
mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 
Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen 
vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 
Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende 
forekomme i anlægsfasen. 

Konsekvenser På baggrund af vurde-
ringen af planens 
påvirkning (sandsyn-
lighed, geografisk 
udbredelse, påvirk-
ningsgrad, påvirk-
nings varighed), samt 
en konkret vurdering af 
det enkelte miljø-
forhold foretages en 
samlet vurdering af 
planens konsekven-
ser. 

Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at 
det ved en negativ påvirkning bør overvejes at 
ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at 
mindske påvirkningen eller afveje 
konsekvenserne i forbindelse med 
beslutningsprocessen om projektets realisering. 
Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som 
ved en negativ påvirkning kræver overvejelser 
om afværgeforanstaltninger som led i 
realiseringen af projektet. 
Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der 
ikke vurderes behov for afværgeforan-
staltninger. 
Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at 
de ikke er relevante at tage højde for ved 
projektets realisering. 

Tabel 3.1. Metode for vurdering af miljøpåvirkning. 

 
Planens konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 
effekter er relevante for at beskrive planens miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderings-
reglerne. 
 
Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve, uanset om 
konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i 
skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering 
(mindre eller ingen/ubetydelig effekt). 
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Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan 
derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. 
 
De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik, opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller 
lokaliteter. Et udfyldt skema med skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning kan f.eks. se ud 
som tabel 3.2. 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Miljøforhold 1 Lille Regional Lille  Midlertidig Ingen / 
ubetydelig 

Miljøforhold 2 
 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Miljøforhold 3 
 Stor  Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold 4 
 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Tabel 3.2. Eksempel på skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning. 

 
3.2 Afværgeforanstaltninger  

De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for planens indvirkning af 
miljøet, beskrives for det enkelte miljøemne.  
 

3.3 0-alternativ  
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der 
vil ske, hvis planen ikke realiseres.  
 

3.4 Kumulative effekter  
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller 
fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentlig miljøpåvirkning i 
sammenhæng/samspil med planens miljøpåvirkninger. 
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4. Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal grænser i vest op til råstofgraveområdet Ålsbo, hvor der aktuelt foregår 
indvinding af sand, grus og sten med en tilladelse gældende frem til 2025. Figur 4.1 viser det 
miljøvurderede areal i forhold til råstofgraveområde Ålsbo samt området med den aktive 
indvindingstilladelse. 
 

 
Figur 4.1. Det miljøvurderede areal og råstofgraveområde Ålsbo i Råstofplan 2016. 

Det miljøvurderede areal er i figur 4.2 vist sammen med de eksisterende boringer, som er 
beliggende inden for arealet og terrænkurver. Ansøger Nymølle Stenindustrier A/S har i 
forbindelse med ansøgning om tillæg til Råstofplan 2012 for et område til sand, grus og sten 
beliggende ved eksisterende råstofgraveområde Ålsbo fået udført 7 boringer i 2011, som danner 
grundlag for vurdering af råstofressourcen i det miljøvurderede område. 
 
Det miljøvurderede areal ligger på flanken af et højtliggende område og ligger terrænmæssigt højt 
i den centrale til vestlige del af området i kote ca. 80 DVR90. Herfra falder terrænet mod nord og 
nordøst til kote ca. 70-75, til kote ca. 70 i øst og til kote ca. 65 i syd.  
 
De terrænære aflejringer i det ansøgte område viser i henhold til jordartskortet smeltevandssand 
med forekomst af smeltevandsgrus i det højtliggende område centralt i det ansøgte område. 
 
Det miljøvurderede areal er således beliggende i et kuperet og højtliggende område, og 
hovedparten af råstofferne vurderes at ville blive indvundet over grundvandsspejl. I ”Tillæg nr. 2 til 
Råstofplan 2012 for Region Syddanmark” for det nærliggende råstofområde, er grundvandsspejlet 
skønnet til at ligge 15-25 meter under terræn. Dette stemmer overens med de udførte 
råstofboringer, hvor der er beskrevet fugtige/våde aflejringer fra 14-15 m u.t. i boringerne 2 og 3. I 
boring B1 er vandspejlet truffet i 12 m u.t. og i B7 i 10 m u t., begge boringer er beliggende længst 
mod nordøst. Der er ikke registreret et vandspejl i de øvrige boringer.  
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Figur 4.2. Det miljøvurderede areal, boringer og terrænkurver. 

Der er udført 7 boringer på arealet vest for det miljøvurderede areal i det eksisterende 
råstofgraveområde. De 6 boringer er udført til 15 m u.t., mens den sidste kun er udført til 12 m u.t. 
Der er i hver af boringerne udført sigteanalyser fra 3 udvalgte intervaller, dvs. i alt er der udført 21 
sigteanalyser.  
 
På baggrund af de udførte boringer vurderes materialet umiddelbart at kunne anvendes til vej- og 
anlægsmaterialer som bundsikringsmateriale og stedvist at kunne benyttes til stabilt 
grus/oparbejdes til stabilt grus. Der foreligger dog hverken SE-analyser eller analyser for 
methylenblåt, hvilket er nødvendigt for med sikkerhed at kunne vurdere materialets 
anvendelighed. 
 
Råstofforekomsten vurderes at være veldokumenteret med hensyn til kvalitet og minimumsdybde. 
I skemaet tabel 4.1 er ressourcen vurderet ud fra de indsendte boreprofiler og sigteanalyser. Der 
er estimeret en gennemsnitlig gravedybde ud fra de indsendte data på 15 meter på baggrund af 
de boringer, som ligger nærmest det miljøvurderede areal. Der beskrives ikke muldlag i 
boringerne, og overjord vurderes at optræde spredt og i begrænset mægtighed. Der vurderes en 
overjordsmægtighed på gennemsnitligt 1 meter. 
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Tabel 4.1. Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for 
råstofindvinding. Tallet i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er 
dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er 
sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er veldokumenteret. 

Råstofressourcen vurderes at udgøre ca. 0,2 mio. m3 sand, grus og sten.  
 

Forslag  Sikkerhed 
Ålsbo   
Areal (ha) 2,7  
Sand, grus og sten i alt 
(1000 m3) 236 5 

Grus og sten > 2mm (1000 
m3) 98  

Forekomstens dybde (m 
u.t.) 

Mindst 15 meter (bund af ressourcen er ikke 
anboret i mange af boringerne) 5 

Overjord 1 3 
Gravning under 
grundvandsspejl 

Det vurderes, at en begrænset del af ressourcen 
ligger under grundvandsspejl 4 

Anvendelse Bundsikringsmateriale, stabilt grus/oparbejdes til 
stabilt grus, fyldsand 5 

Forsyningspotentiale   
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5. Høring af berørte myndigheder 
I perioden 30. juli 2019 til 28. august 2019 er der gennemført en høring af berørte myndigheder af 
miljøscreeningen og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Høringen er gennemført i 
overensstemmelse med miljøvurderingsloven. 
 
Der er foretaget høring af Assens Kommune, Miljøstyrelsen, Odense Bys Museer som ansvarligt 
arkæologisk museum og Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed på råstofområdet. 
 
Region Syddanmark har i perioden 3. juli til 4. september 2020 genhørt Assens Kommune, da de 
ikke var opmærksomme på høringen i august 2019. 
 

5.1 Assens Kommune 
Assens Kommune bemærker vedr. landskab, at det foreslåede graveområde er endnu et 
graveområde i samme område, hvorfor påvirkningen på landskabet bør belyses i forbindelse med 
de kumulative vurderinger. Kommunen oplyser, at området er omfattet af det strategiske mål: 
”vedligeholde karakter” i Landskabsanalysen fra 2013. Det betyder, at der kan ske ændringer i 
landskabet når det sker med hensyn til landskabets karaktergivende strukturer. Karakterområdets 
struktur har lokale variationer, men er overordnet set et landbrugslandskab med store marker 
afgrænset af lange markante skovbryn.  
Desuden har kommunen nogle generelle betragtninger vedr. afgrænsningen af miljørapporten. 
 
Assens Kommune vurderer samlet, at der ved en eventuel ansøgning skal tages højde for at 
efterbehandlingen bør foretages, så der sker størst mulig tilpasning til det omgivende landskab.  
 

5.2 Odense Bys Museer 
Odense Bys Museer oplyser, at der ikke er registreret fortidsminder inden for det miljøvurderede 
areal, men at der i området generelt findes særdeles mange fortidsminder. Det kan ikke 
udelukkes, at der findes jordfaste fortidsminder i det miljøvurderede område.  
 
Museet vurderer, at der bør gennemføres en arkæologisk forundersøgelse. 
 

5.3 Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen. 
 

5.4 Region Syddanmark 
Region Syddanmark stiller i sit høringssvar nogle spørgsmål til screeningen. Spørgsmålene er 
behandlet i miljøvurderingen i det omfang de svarer til det detaljeringsniveau, der er relevant for 
råstofplanen.   
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6. Miljøvurdering 
Der foretages i det efterfølgende dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en 
vurdering af de miljøforhold, som udlægget til råstofgraveområde potentielt kan medføre.  
 
Datagrundlaget for miljøvurderingen udgøres af informationer fra ansøger, tidligere miljøvurdering 
af tilgrænsende graveområde, samt en lang række forskellige temaer fra offentlige databaser. Det 
vurderes, at det materiale, der har været tilgængeligt som grundlag for udarbejdelse af miljøvur-
deringen, har været tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 
 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 
Der er en meget begrænset bebyggelse i området, idet der ikke findes beboelser inden for det 
miljøvurderede areal eller i en afstand af 200 meter fra arealet. I en afstand af 500 meter fra 
arealet findes 1 stuehus til landbrugsejendom, beliggende nordvest for det miljøvurderede areal 
og op til Gelstedvej og 3 fritliggende enfamilieshuse ud mod Saltmosegyden øst for det 
miljøvurderede areal.  
 

 
Figur 6.1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærheden af det miljøvurderede areal. 
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På Figur 6.1 fremgår det miljøvurderede areal med to afstandszoner på henholdsvis 200 og 500 
meter. Inden for disse afstande er der 4 boliger, se tabel 6.1. Det er meget få ejendomme, som 
potentielt kan blive påvirket af gener i forbindelse med råstofgravning i området. Påvirkningen 
vurderes at være moderat. 
 

 Antal - 200 meter Antal - 500 meter 

Fritliggende enfamiliehus 0 3 

Stuehus til landbrugsejendom 0 1 

Samlet antal boliger 0 4 
Tabel 6.1. Antal boliger omkring det miljøvurderede areal. 

 
6.1.1 Trafik og transport 

I forbindelse med selve råstofindvindingen vil maskiner og køretøjer i en råstofgrav samt ved 
transporten til og fra området udsende støj fra motorer, og maskiner og køretøjer kan forurene 
luften med især NOx og partikler, som kan påvirke menneskers sundhed. Indvindingen vil foregå i 
åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil 
luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt. Derudover kan flytning af råstoffer medføre rystelser 
og impulsstøj. Transporten til og fra området med tung trafik kan endvidere resultere i en mindsket 
trafiksikkerhed.  
 
Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene. Det 
miljøvurderede område vil være en udvidelse af det eksisterende råstofgraveområde lige vest 
herfor, og idet det drejer sig om den samme indvinder, forventes den samlede tunge trafik derfor 
ikke at stige i lokalområdet ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal. Trafik af tunge 
køretøjer i forbindelse med driften ved kørsel til og fra anlægget forventes derfor at være uændret.  
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, 
at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete placering af 
graveområdet i forhold til støjfølsomme områder som beboelse. 
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at medføre en 
uændret belastning af lastbiler på Gelstedvej, figur 6.2, som benyttes af den eksisterende 
råstofgrav. Ved kørsel fra det miljøvurderede areal vil trafikken sandsynligvis køre mod nordøst ud 
mod den Fynske Motorvej. Assens Kommune vil i forbindelse med en eventuel 
indvindingstilladelse som vejmyndighed skulle give en tilladelse efter lov om offentlige veje og vil i 
den forbindelse kunne stille vilkår for afvikling af trafikken.  
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Figur 6.2. Kort over veje og bygninger i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 
6.1.2 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Trafik og 
transport Stor  Regional Stor Midlertidig Moderat 

Tabel 6.2. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af bebyggelse og infrastruktur. 

 
6.1.3 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til bebyggelse og 
infrastruktur.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår eksempelvis i forhold til gravedybde og gravefelter 
mv. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af 
tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 
 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 
Hele området ligger inden for Assens Kommunes udpegning af større sammenhængende 
landskabsområder, der som udgangspunkt skal friholdes fra nye større tekniske anlæg. Endvidere 
skal udpegningen blandt andet sikre, at ændringer i landskabet ikke vil forstyrre 
landskabsoplevelsen eller forringe landskabsværdien. Se også afsnit 6.2.3. 
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Der er ikke registreret fredede fortidsminder indenfor arealet. Odense Bys Museer oplyser, at 
arealet ligger i et område med særdeles mange fortidsminder. Arealet ligger i det højfynske 
dødislandskab, hvor der traditionelt ses mange registreringer fra særligt den ældre stenalder, og 
det kan således ikke udelukkes, at det miljøvurderede areal rummer jordfaste fortidsminder.  
 
For at afklare, om det miljøvurderede areal rummer fortidsminder, vil det være nødvendigt at 
foretage en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersøgelsens 
resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives, eller 
om det vil være nødvendigt yderligere at foretage en egentlig arkæologisk udgravning. Museet 
opfordrer bygherre til at kontakte museet på et tidligt tidspunkt i projekteringen. 
 
Miljøpåvirkningen i forhold til arkæologi og fortidsminder vurderes samlet set at være mindre. 
 

6.2.2 Landskab 
Det miljøvurderede areal ved Ålsbo ligger i et landskabskarakterområde kaldet 
Hovedgårdspræget landbrugslandskab i Assens Kommunes Landskabskarakteranalyse fra 2013 
og i et område, der i kommuneplanen for Assens Kommune er udpeget som en del af et større 
sammenhængende landskabsområde. Landskabskarakterområdet karakteriseres ved et 
småkuperet terræn og store skove med markante skovbryn, der afgrænser store, lukkede 
landskabsrum med intensivt dyrkede marker. Landskabskarakteren i området Ålsbo Banker er 
vurderet til at være i en middel tilstand, da diger er blevet fjernet, men bevoksningsstrukturen er 
overvejende intakt.  
 
Da området er en del af et større sammenhængende landskabsområde, er det kommunens 
retningslinje at beskyttelse og udvikling af særlige landskabsværdier skal prioriteres, herunder 
synlighed eller oplevelse af landskabernes geologiske og kulturhistoriske fortælling. Ændringer 
skal ske i respekt for de landskabsværdier, der er i det omkringliggende landskab. I de 
hovedgårdsprægede landskaber lægges der vægt på, at de karakteristiske hovedgårdselementer 
og – strukturer bevares, herunder store marker, enge og store skove.   
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Figur 6.3. Ålsbo Banker, det skovområde som det miljøvurderede areal ligger i, set fra Gelstedvej ved Rørup 
nord for det miljøvurderede areal. Foto: Orbicon, den 29. august 2019. 

Arealet ligger i udkanten af en større skov tæt op ad et eksisterende graveområde, som ligger 
inde i skoven. Råstofgravning er en proces, der påvirker landskabet. Især mens indvindingen 
pågår, kan råstofgravningen forstyrre oplevelsen af landskabet. På det miljøvurderede areal vil 
der i forbindelse med, at gravningen påbegyndes, ske en afskovning, og råstofindvindingen vil 
resultere i en sænkning af terrænet.  
 
Såfremt arealet efter endt gravning efterbehandles til skov eller natur, vurderes den landskabelige 
påvirkning at være midlertidig. Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at 
være i strid med kommuneplanens bestemmelser vedrørende landskab, idet skovbrynet mod 
markerne mod øst (uden for det miljøvurderede areal) ikke påvirkes af gravningen. Den endelige 
visuelle påvirkning af landskabet vil afhænge af, hvordan efterbehandlingen ser ud. Det er Region 
Syddanmark, der i forbindelse med en evt. råstoftilladelse stiller vilkår for hvordan landskabet efter 
endt gravning skal efterbehandles. 
 

6.2.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Arkæologi og 
fortidsminder 

Mindre Lokalt Stor Vedvarende Mindre 

Landskab Moderat Lokal Lille Midlertidig Moderat 
Tabel 6.3. Samlet miljøpåvirkning af landskab, fortidsminder og arkæologi. 
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6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til landskab, fortidsminder 
og arkæologi, idet det forudsættes, at der vises hensyn til skovbrynet øst for området. 
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår eksempelvis i forhold til gravedybde og gravefelter 
mv. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af 
tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.3 Naturinteresser 
Relevante naturinteresser og kommunale naturudpegninger er vist samlet på figur 6.4. 
 

 
Figur 6.4. Kort over naturinteresser og kommunal naturudpegning i nærhed af det miljøvurderede areal. 

6.3.1 Natura 2000, beskyttet natur, fredskov 
Beskyttet natur og arter 
Det miljøvurderede areal udgøres af løvskov. Umiddelbart vest for arealet ligger et aktivt 
graveområde. Indenfor arealets afgrænsning er der ikke forekomst af arealer, som er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur (§3-beskyttelse).  
 
Hele arealet er fredskov. Ophævelse af fredskovspligt og tilladelse til terrænændringer kræver 
dispensation fra skovloven evt. med krav om etablering af erstatningsskov eller krav om 
genplantning efter råstofindvinding. Det er skovlovsmyndigheden, der i sidste ende vurderer, om 
der er tale om en væsentlig miljøpåvirkning af fredskoven, og om der eventuelt skal tages hensyn 
til kulturhistoriske, landskabelige eller biologiske interesser.  
 
Der vurderes samlet at ske en væsentlig miljøpåvirkning af fredskov. 
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En række plante- og dyrearter er i medfør af habitatdirektivets bilag IV særligt beskyttede (bilag 
IV-arter). Beskyttelsen gælder såvel indenfor som udenfor Natura 2000-områderne, dvs. at der 
ikke må gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. For bilag IV-planter gælder, 
at bestande ikke må reduceres eller deres levesteder forringes, uanset hvilket livsstadie de 
befinder sig i. Derudover skal der tages hensyn til forekomsten af fredede eller sjældne og truede 
planter og dyr opført på den danske rødliste. 
 
Der er foretaget databasesøgning efter forekomst af bilag IV-arter, fredede arter og rødlistede 
arter indenfor de miljøvurderede områder. Der er søgt i databaserne Naturdata (Danmarks 
Miljøportal) og Naturbasen (Danmarks Fugle og Natur). 
 
Der er ikke kendskab til bilag IV-arter eller andre fredede, rødlistede eller sjældne plante- eller 
dyrearter inden for det miljøvurderede areal.  
 
Det miljøvurderede areal ligger indenfor det naturlige udbredelsesområde for en række bilag IV-
arter1. Det omfatter flere arter af flagermus, markfirben samt stor vandsalamander og spidssnudet 
frø. 
 
En række arter af flagermus har sommer- og/eller vinterkvarter i træer med sprækker og hulheder. 
Fældning af skov i yngleperioden eller under flagermusenes vinterdvale kan derfor have 
væsentlige negative konsekvenser for lokale bestande. Det miljøvurderede areal vurderes ikke at 
rumme levesteder for padder, der er knyttet til våde arealer med vandhuller, eller markfirben, der 
lever i områder med åbne solbeskinnede sandede arealer. 
 
På det foreliggende grundlag vurderes det, at der er risiko for en miljøpåvirkning af flagermus 
knyttet til hule træer. Det er ikke muligt at vurdere de helt konkrete påvirkningsfaktorer, da der ikke 
foreligger en grave- og efterbehandlingsplan, og da de konkrete forhold vedrørende forekomsten 
af plante- og dyrearter, herunder bilag IV-arter, kan ændre sig inden en ansøgning om 
gravetilladelse foreligger. Forekomst af bilag IV-arter og risiko for negative påvirkninger af deres 
levesteder skal derfor altid vurderes nærmere og evt. undersøges forud for, at en råstoftilladelse 
gives. 
 
Råstofgravning kan ved efterbehandling til natur, medføre nye levesteder for bl.a. bilag IV-arter og 
bedre økologiske forbindelser.  
 
Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 9,4 km vest for det miljøvurderede areal. Det er Natura 
2000-område N112 ”Lillebælt”, som udgøres af habitatområde H96 og Fuglebeskyttelsesområde 
F47. Fuglebeskyttelsesområdet er også Ramsarområde (R15). 
 
Tilladelser til aktiviteter i eller uden for Natura 2000-områder må ikke skade de arter eller 
naturtyper som området er udpeget for. Derfor skal der foretages en vurdering af, om vedtagelse 
                                                      
1 Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 
administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig 
rapport fra DMU nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf 
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af Forslag til Råstofplan 2020, med udlægning af det miljøvurderede areal, i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, kan have en væsentlig negativ påvirkning på de arter 
og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. 
 
Natura 2000-område N112 har et areal på 35.043 ha, hvoraf ca. 80 % består af hav. Dette Natura 
2000-område er specielt udpeget for at sikre Lillebælt og tilknyttede kystområder med bl.a. 
strandeng, rigkær og flere skovnaturtyper. Området er et vigtigt levested for marsvin og en række 
yngle- og trækfugle. Udpegningsgrundlaget er vist på figur 6.5, som er fra Natura 2000-plan 2016-
2021. 
 

  
Figur 6.5 Udpegningsgrundlag for det nærmestliggende Natura 2000 område. 

 
Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre små, lokale påvirkninger af 
grundvandsstanden i et begrænset område i og omkring det miljøvurderede areal. På grund af 
afstanden til Natura 2000-området kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke 
naturtyper eller arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, eller Natura 2000-områdets 
integritet.  
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Det vurderes desuden, at emissioner af kvælstofoxider fra graveaktiviteterne vil være 
begrænsede og lokale og derfor ikke vil medføre målbare forøgelser af luftens indhold af 
kvælstofoxider i Natura 2000-området. 
 
Råstofindvinding i det miljøvurderede areal vil heller ikke påvirke øvrige Natura 2000-områder 
beliggende i større afstand herunder Natura 2000-område N108 Æbelø, havet syd for og Nærå 
Strand, som også omfatter Ramsarområde nr. 16, og som er beliggende ca. 13 km nord for det 
miljøvurderede areal. 
 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 
Det miljøvurderede areal er i Assens Kommuneplan udpeget som potentielt naturområde 
svarende til potentielle naturbeskyttelsesinteresser på figur 6.4.  
 
Ifølge kommunens retningslinje skal indsatsen i de potentielle naturområder bidrage til at forbedre 
og udbygge naturgrundlaget i disse områder, og det skal ske gennem kommunens 
naturforvaltningsindsats. 
 
Påvirkningsgraden af det udpegede område afhænger af en konkret grave- og 
efterbehandlingsplan for det miljøvurderede areal. Status for arealet, der er udpeget som 
potentielt naturområde, vil som udgangspunkt være uændret under råstofindvinding og ved 
efterbehandling til skov, eftersom arealets eksisterende anvendelse er skov. Efterbehandling til 
natur kan medføre en positiv påvirkning, afhængig af hvordan efterbehandlingen realiseres. 
 
Det vurderes samlet, at gravning i det miljøvurderede areal i mindre grad påvirker det udpegede 
område. 
 

6.3.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Fredskov Stor Lokal Stor Vedvarende Væsentlig 
Bilag IV arter 
mv. Lille Lokal Stor Vedvarende Moderat 

Natura 2000 Meget lille Regional Lille 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Kommunal 
natur-
udpegning 

Stor Lokal Mindre 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Tabel 6.4. Samlet miljøpåvirkning af naturinteresser. 

6.3.4 Mulige afværgeforanstaltninger 
Dispensation fra fredskovspligt medfører krav om etablering af erstatningsskov eller krav om 
genplantning af skov. Derfor er der ikke behov for yderligere afværgeforanstaltninger i forhold til 
fredskov. 
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Eventuel forekomst af flagermus og andre Bilag IV-arter og risiko for negative påvirkninger af 
deres levesteder skal vurderes nærmere forud for, at en råstoftilladelse gives. Det vurderes at 
være muligt at indvinde råstoffer, så længe der tages hensyn til bilag IV-arterne ved ansøgning og 
sagsbehandling. 
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, gravefelter, 
gravetidspunkter mv. i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes 
desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end 
råstofloven. 
 

6.4 Vandmiljø 
Figur 6.6 viser relevante temaer om grundvand, vandforsyning og overfladevand. 
 

 
Figur 6.6. Drikkevandinteresser og boringer. 

 
6.4.1 Grundvand og vandforsyning 

Det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for 
indvindingsopland til almen vandforsyning og uden for følsomme indvindingsområder og 
indsatsområder. Det dybe grundvandsmagasin til drikkevandsindvinding er således ikke sårbart 
overfor påvirkninger fra terræn. 
 
Det miljøvurderede areal er beliggende i et kuperet og højtliggende område og hovedparten af 
råstofferne vurderes at ligge over grundvandsspejl. I ”Tillæg nr. 2 til Råstofplan 2012 for Region 
Syddanmark” for et nærliggende råstofområde, er grundvandsspejlet skønnet til at ligge 15-25 
meter under terræn, mens det i to råstofboringer vest for det miljøvurderede areal er beskrevet 
10-12 meter under terræn jf. kapitel 4. 
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Nærmeste registrerede aktive vandforsyningsboringer er to private husholdningsboringer, DGU 
nr. 144.33 og 144.607 hhv. 840 og 940 meter sydøst for området. 144.33 indvinder fra 32 meter 
under terræn, under et meget tykt lerlag. Indvindingsdybden for 144.607 er ukendt. Derudover 
findes der en vandforsyningsboring, som ikke er tilknyttet et anlæg, DGU nr. 135.262, beliggende 
720 meter nord for området. Endelig findes der en markvandingsboring, DGU nr. 144.237, 
beliggende 1.150 meter sydvest for området. 
 
Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces og råstofgravning kan ifølge Miljøsty-
relsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med den uregu-
lerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i 
landbruget.  
 
Det vurderes, at råstofindvinding over grundvandsspejlet ikke vil medføre nogen kvantitativ på-
virkning af grundvandet2. 
 
I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kva-
litative påvirkninger af grundvandet3. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb 
af forurenet vand fra naboarealer og muligheden for pyritoxidation med deraf følgende frigivelse af 
sulfat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller 
okkerudfældning. 
 
I det miljøvurderede areal ved Ålsbo vurderes det, at råstofindvinding ikke udgør en trussel mod 
drikkevandet i OSD eller mod drikkevandsboringerne sydøst for området. Dette har baggrund i, at 
der ikke bortgraves eller graves i beskyttende lerlag, og at der i en evt. råstoftilladelse stilles vilkår 
i forhold til driften af indvindingsområdet, således at indvindingen ikke medfører hverken 
kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. 
 

6.4.2 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Grundvand 
og vand-
forsyning 

Lille Regional Lille  Midlertidig Ingen / 
ubetydelig 

Tabel 6.5. Samlet påvirkning af vandmiljø. 

 
6.4.3 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til vandmiljø.  
 
                                                      
2 Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 
3 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 
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Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår til eksempelvis gravedybde og gravefelter mv. I 
gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af 
tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.5 0-alternativ 
0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, og der dermed 
ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil området henligge, som det ser ud i 
dag. 
 
For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde råstoffer andre ste-
der inden for samme geografiske område. Regionsrådet foretager løbende kortlægning efter rå-
stofforekomster, og forslag til nye indvindingsområder vil blive fremlagt i kommende revisioner af 
råstofplanen eller som tillæg til en gældende råstofplan. 
 
Den forventede miljøbelastning i andre nye alternativer vil antagelig have samme karakter og 
niveau som for forslaget til området ved Ålsbo. Det er således ikke muligt at finde områder, hvor 
der ikke er landskaber og nabobebyggelse, som vil blive påvirket af råstofindvinding. 
 

6.6 Kumulative effekter 
Der er tale om en udvidelse/fortsættelse af råstofindvinding i umiddelbar nærhed til et 
eksisterende råstofgraveområde. Det forventes, at den eksisterende råstofindvinding afvikles 
efterhånden som råstofferne indvindes og graven efterhånden efterbehandles, hvorfor de samlede 
miljøpåvirkninger ikke forventes at øges væsentligt. Den samlede tunge trafik inden for 
lokalområdet vurderes derfor heller ikke at øges væsentligt. Dog vurderes påvirkningsperioden fra 
råstofindvinding i lokalområdet at blive længere ved udlægning af Ålsbo som nyt 
råstofgraveområde. 
 
En større, sammenhængende del af landskabet vil blive moderat påvirket af råstofgravning. 
Selvom der sker en løbende efterbehandling der tilpasses det omgivende landskab, vil der være 
en permanent forandring af landskabet. Den kumulerede landskabspåvirkning er uafhængig af om 
naboarealer graves samtidig eller efter hinanden. Imidlertid vil påvirkningen, såfremt arealet efter 
endt gravning efterbehandles til skov eller natur, være midlertidig.  
 
Der er ikke identificeret øvrige projekter, der kan have kumulativ effekt med udlægningen af det 
miljøvurderede areal som råstofgraveområde. 
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7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan Region Syddanmark vil over-
våge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.  
 
Udvidelsen af råstofgraveområde Ålsbo vil ikke i sig selv bevirke ændringer i miljøtilstanden for 
området. Det sker først, efter der er meddelt en råstoftilladelse, og ansøger har startet 
aktiviteterne. Det vurderes, at der ikke er behov for særlig overvågning af planens 
miljøpåvirkninger, idet kommunens eksisterende overvågning af miljøforhold sammen med 
regionens tilsyn i forbindelse med en eventuel senere gravetilladelse vurderes at være 
tilstrækkeligt.  
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (Råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Scoping  -
afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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udarbejdelse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen 

tages højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 

miljøscreeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels, om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, dels hvilke miljøforhold, der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af miljøforhold, som skal behandles yderligere i 

de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således, hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 

indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for, hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  
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Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning   X Indvinding af råstoffer vil resultere i en 

støjpåvirkning i området, både fra selve 

gravearbejdet og fra transport af materi-

ale i råstofgravens driftsperiode. I en 

eventuel gravetilladelse vil der blive fast-

sat vilkår for støj, hvor der tages højde 

for den konkrete placering af graveområ-

det i forhold til støjfølsomme områder, 

herunder beboelse. 

Der er ingen boliger inden for en afstand 

af 500 meter fra området.  

Sundhedstilstand   X Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke menneskers sundhed, forudsat 

at de fastsatte krav i en eventuel gravetil-

ladelse overholdes – disse omfatter bl.a. 

vilkår der regulerer forhold som 
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Begrundelser/Bemærkninger 

grundvandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold. 

Svage grupper X   Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

  X Området anvendes til landbrugsmæssige 

formål. Råstofgravning i området vurde-

res ikke at medføre væsentlige påvirknin-

ger på de rekreative interesser. 

Der er ikke udpeget rekreative interesser 

i området i kommuneplanen. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der findes 3 vindmøller vest-nordvest for 

området indenfor en afstand af 1,4-1,7 

km. Vindmøllerne er fra 2002 og har en 

installeret effekt på 750 kW, og de vurde-

res ikke at have en væsentlig støjmæssig 

påvirkning på denne afstand. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Nærmeste Natura 2000 områder er Lille-

bælt (Natura 2000-område nr. 112, Habi-

tatområde nr. H96 og Fuglebeskyttelses-

område nr. 47), ca. 9 km vest for områ-

det. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Derudover findes Æbelø, havet syd for og 

Nærå Strand (Natura 2000 område nr. 

108, fuglebeskyttelsesområde nr. F76 og 

Habitatområde nr. H92), ca. 13 km nord 

for området. 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Natura 2000 område nr. 112 omfatter 

også Ramsarområde nr. 15, og Natura 

2000 område nr. 108 omfatter Ramsar-

område nr. 16. 

§ 3 beskyttet natur   X Området indeholder ingen beskyttede 

naturområder jf. naturbeskyttelseslovens 

§ 3. 

Plante og dyreliv   X Der er ikke kendskab til artsfund i områ-

det, men selve området og naturområ-

derne nær området kan rumme plante- 

og dyreliv, der er beskyttet. 

Hvis det i forbindelse med at evt. kom-

mende projekt vurderes, at der er risiko 

for påvirkning af plante- og dyreliv, for-

udsættes det, at der foretages de nød-

vendige foranstaltninger. 

Sjældne, udryddelsestru-
ede el. fredede dyr, plan-
ter el. naturtyper 

  X Se ovenfor. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Økologiske forbindelser  X  Området er i Assens Kommuneplan ud-

peget som naturbeskyttelsesområde og 

potentielt naturområde. 

Fredninger X   Der er ingen konflikt med fredede områ-

der. 

Fredskov  X  Hele området er omfattet af fredskovs-

pligt. 

Skovrejsning X   Der er hverken områder hvor skov er øn-

sket eller uønsket inden for eller nær om-

rådet. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

  X Hele området er omfattet af skovbygge-

linjen. 

Kystnærhedszonen X    

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Hele området ligger inden for større sam-

menhængende landskabsområde, samt 

tæt op ad, men uden for et særligt værdi-

fuldt landskabsområde. 

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X Der ligger ingen udpegede kulturmiljøer, 

eller kirker inden for området. Nærmeste 

udpegede værdifulde kulturmiljø ligger 

400 meter mod nord. Bevaringsværdig 
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Begrundelser/Bemærkninger 

bygninger fremgår ikke af kommunepla-

nen 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der er ingen fredede fortidsminder eller 

fund inden for området. En evt. kom-

mende udgravning skal imidlertid udføres 

jf. museumslovens § 27. Stk. 2. ”Findes 

der under jordarbejde spor af fortidsmin-

der, skal arbejdet standses, i det omfang 

det berører fortidsmindet. Fortidsmindet 

skal straks anmeldes til kulturministeren 

eller det nærmeste statslige eller statsan-

erkendte kulturhistoriske museum…” 

Jordbrug X   Området ligger uden for udpeget særligt 

værdifuldt landbrugsområde. 

Geologiske interesser X   Området er ikke omfattet af geologiske 

interesseområder. 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

X   Der er ingen beskyttede diger inden for 

området. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Råstofindvinding i området vil medføre 

trafik med tunge køretøjer i forbindelse 

med driften ved kørsel til og fra graveom-

rådet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Sikkerhed/tryghed  X  Adgangsvej og oversigtsforhold i den for-

bindelse kan påvirke sikkerhed og tryg-

hed for trafikanter.  

Støj fra trafik  X  Der vil komme støj ved kørsel til og fra 

området. 

Risiko for ulykker  X  Mere (tung) trafik vil give større risiko for 

ulykker, særligt i forbindelse med vejnet, 

der ikke er forberedt til tung trafik. Det 

vurderes dog på nuværende tidspunkt, at 

der ikke er større risiko forbundet med 

transport af råstoffer end anden almin-

delig godstransport. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Området er 2,7 ha beliggende i direkte 

tilknytning til eksisterende råstofgrave-

område og udgør kun en mindre udvi-

delse heraf.  

Området planlægges anvendt til indvin-

ding af sand, grus og sten/ ler. Indvinding 

på hele arealet vil blive omfattet af miljø-

vurderingslovens (LBK nr. 1225 af 

25/10/2018) Bilag 2, 2a: Råstofindvinding 

fra åbne brud samt tørvegravning. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i for-

hold til energiforbrug. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Hvorvidt der skal bruges 

vand i forbindelse med en eventuel rå-

stofgravning i området, kommer an på 

ansøgningen og kommunens efterføl-

gende sagsbehandling. Et eventuelt vand-

forbrug vil derfor ikke kunne estimeres 

under den indledende planproces. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X    

Affald   X Der produceres ikke affald i forbindelse 

med indvinding af sand, grus og sten el. 

ler. 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefil-

tre fra råstofgravens materiel mv. forud-

sættes bortskaffet efter de regler, der er 

gældende i Assens Kommune. 

Forurening, miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt   X  Der vil sandsynligvis forekomme udstød-

ning fra indvinding, forarbejdning og 

transport af råstoffer, men den vil meget 

hurtigt blive stærkt fortyndet. Der fore-

kommer normalt ikke lugt i forbindelse 

med råstofindvinding. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes ikke indvinding om nat-

ten og dermed ikke behov for belysning 

udover lys på gravemaskiner og lastbiler 

Jordforurening   X Der er ingen kortlagt jordforurening in-

denfor eller nær området. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Området ligger i område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD), men uden 

for indvindingsopland til almen vandfor-

syning og uden for følsomme indvin-

dingsområder og indsatsområder.  

Nærmeste registrerede aktive vandforsy-

ningsboringer to private husholdningsbo-

ringer, DGU nr. 144.33 og 144.607 hhv. 

840 og 940 meter sydøst for området. 

Derudover findes der en vandforsynings-

boring, som ikke er tilknyttet et anlæg, 

DGU nr. 135.262, beliggende 720 meter 

nord for området. Endelig findes der en 

markvandingsboring, DGU nr. 144.237, 

beliggende 1150 meter sydvest for områ-

det.  

Overfladevand X   Der er ingen søer eller beskyttede vand-

løb indenfor eller nær området. 

Udledning af spildevand X   Råstofgravning genererer ikke spilde-

vand, og der er ingen spildevandsudled-

ning i eller nær området. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Støj og vibrationer  X  Der vil forekomme støj og vibrationer fra 

gravning og trafik med tunge køretøjer.  

Ledningsoplysninger 

Naturgasledninger X    

El-ledninger X    

Kloakledninger X    

Telefon- og datakabler X    

Vandforsyningsledninger X    

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan   X Området er ikke omfattet af kommune-

planrammer. 

Området er omfattet af retningslinjer for 

følgende udpegninger i Kommuneplan 

2017-2029: 

• Naturbeskyttelsesområder 

• Potentielt naturområde 

• Større sammenhængende land-

skabsområde 

Disse retningslinjer er behandlet under 

ovenstående emner. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Natur- og vandplan   X Området berører ikke Vandområdeplan 

2015-2021 for Vandområdedistrikt Jyl-

land og Fyn - Hovedvandopland 1.12 Lil-

lebælt/Fyn. 

Affaldsplan X    

Trafikplan   X Der er ikke modstridende interesser i tra-

fikplanen. 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan for Region 

Syddanmark. Området ligger i umiddel-

bar forlængelse af eksisterende råstof-

graveområde mod vest. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien, der er indarbejdet i kommu-

neplanen. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ingen bemærkninger i forhold til Vand-

forsyningsplan 2010-2021 for Assens 

Kommune 

Landsplandirektiv X    

Afstand til lufthavne   X Ca. 20 km sydvest for Beldringe Lufthavn 
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2.1 Kumulative effekter 

Området er en mindre udvidelse af eksisterende råstofgraveområde og skal vurderes i sammen-

hæng med udnyttelsen af det tilstødende, eksisterende graveområde. 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 
Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  
 

• Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000 områder, andre internationaler beskyttelses-

områder (Ramsar), økologiske forbindelser, fredskov og beskyttelseslinjer) 

• Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier)  

• Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, sikkerhed/tryghed, støj fra trafik og risiko 

for ulykker) 

• Forurening, miljøfremmede stoffer mm. (Grundvand og vandforsyning, støj og vibratio-

ner) 
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23.04.2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår i 

vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Balle By i Vejle Kommune behandles forholdet til det 

gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1:  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 650 meter øst for det miljøvurderede areal. Det er Natura 2000-

område N81 Øvre Grejs Ådal, som udgøres af habitatområde H70 med samme navn. Nærmeste 

Ramsarområde er ”Lillebælt” R15, der også er fuglebeskyttelsesområde F47, og som ligger ca. 34 km sydøst 

for det miljøvurderede areal. 

Det er i rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller 

deres udpegningsgrundlag og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 

6.3.1, 6.3.5 og 6.3.6). 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-området er der foretaget følgende opdatering: 

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde H70: 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


23.04.2021   

Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden (3130) er således tilføjet 

udpegningsgrundlaget.  

Natura 2000-området omfatter Grejs Ådal med Fårup Sø og mose-engområdet Ollerup Kær. Nordsiden af 

Fårup Sø er fortrinsvis højstammet bøgeskov med elleskove ned imod søen. Syd for søen er der overdrev og 

dyrkede marker. I skovene ses flere steder hurtigt strømmende skovbække med kraftigt fald. Store dele af 

Grejs Å er ureguleret med gode fysiske forhold. Området rummer store arealer med rigkær flere steder 

med en artsrig vegetation med maj-gøgeurt og engblomme1. 

Der er registreret levested for stor vandsalamander ca. 4,8 km øst for det miljøvurderede areal2. Stor 

vandsalamander er almindelig i hele landet og lever i foråret og sommeren i rene vandhuller, hvor den 

yngler. Resten af året træffes arten på land, hvor den gemmer sig i vegetation, under sten og i huller om 

dagen.  

Skæv vindelsnegl lever på fugtige enge og krat eller rigkærsenge med højtvoksende star-arter. Den kan også 

ses på græsbevoksede åbne arealer eller i levende hegn.  

Bæklampret er knyttet til vandløb med god biologisk vandløbskvalitet. 

Odder lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand, salt- og ferskvand. Uforstyrrede vandløb, 

søer, moser og fjordområder, med gode skjulmuligheder i form af vegetation, er oplagte levesteder. 

Nærmeste habitatnaturtype på udpegningsgrundlaget er rigkær (7230) beliggende ca. 750 meter sydøst for 

det miljøvurderede areal. I Natura 2000-området er der kortlagt én ret næringsrig sø beliggende ca. 8,5 km 

øst for det miljøvurderede areal. Søen er tilstandsberegnet i moderat tilstand. Søen har generelt en mindre 

udbredelse af amfibiske planter og en mindre opblomstring af trådalger samt påvirkning af jordbrugsdrift. 

Indvinding af råstoffer vurderes ikke at påvirke grundvandsstanden og derfor vurderes det, at 

habitatnaturtyper på både det gældende og foreslåede udpegningsgrundlaget for habitatområdet ikke 

påvirkes væsentligt. Da vandstanden i våde naturtyper omkring det miljøvurderede areal desuden ikke 

påvirkes, vurderes det at levesteder for arter på habitatdirektivets udpegningsgrundlag ikke påvirkes 

væsentligt.  

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal derfor, at 

planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter ikke påvirker det nærmeste Natura 

2000-området væsentligt.  

På baggrund af ovenstående vurderer Region Syddanmark at det kan afvises, at råstofindvindingen vil 

kunne påvirke naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede 

udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-områdets integritet. 

                                                           
1 https://mst.dk/media/194503/n81-oevre-grejs-aadal_jhans.pdf 
2 https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020 

 

https://mst.dk/media/194503/n81-oevre-grejs-aadal_jhans.pdf
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
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1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som en del af 

den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder miljøvurderet. Mil-

jøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af områdets egnethed 

som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan indvindes, og dels 

som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger af det enkelte område. Med afsæt i vurderin-

gerne af hvert enkelt planområde foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der skal indgå 

i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sammenskrives i én samlet miljørapport til Råstof-

plan 2020, herunder forslag til afværgeforanstaltninger og overvågning. 

 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for sand, grus og sten nord-

vest for Bredsten i Vejle Kommune, som er foreslået af Asklev Sten og Grus ApS i forbindelse 

med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020. Sten, sand og grus bruges 

overvejende til bygge- og anlægsarbejder. Miljørapporten er udarbejdet for at vurdere, om der er 

potentielt væsentlige indvirkninger på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse, af om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den sam-

lede miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår, sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser. I den nærværende miljørapport beskri-

ves derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i om-

rådet.  

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde, jævnfør Figur 2-1. 

 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Re-

gion Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Området er afgrænset på baggrund af forslag fra Asklev Sten og Grus ApS.   

 

Det miljøvurderede areal er 31 ha stort. Arealet ligger ca. 1,5 km nordvest for Bredsten i Vejle 

Kommune. Det afgrænses imod øst af Ballevej og derudover af levende hegn og markskel. Stør-

stedelen af arealet er landbrugsjord i omdrift med en enkelt bevoksning med nåletræ og løvtræ i 

den vestlige del og en del af en mindre mose mod øst. Arealet skråner let ned imod nord. Inden-

for arealet findes der adgangsveje til beboelser. Der er ikke tekniske anlæg indenfor arealet.   

 

Indvinding kan blive foretaget hele året i forbindelse med at der opstår behov for råstofferne. Ef-

ter afsluttet indvinding skal arealet efterbehandles efter en godkendt efterbehandlingsplan. 

 

 

Figur 2-1 Det miljøvurderede areal. 
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle væsentlige indvirk-

ninger, der er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

Berørte myndigheder er hørt, og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Råstofressourcen vurderes at være 2,5 mio. m3 sand, grus og sten, heraf 0,5 mio. m3 grus og 

sten > 2 mm. Region Syddanmark vurderer, at råstofforekomsten kan bidrage væsentligt til rå-

stofforsyningen både lokalt i Trekantområdet og i resten af Region Syddanmark.  

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Der findes ingen bygninger inden for det miljøvurderede areal. Afstanden til det miljøvurderede 

areal betyder, at det vurderes, at der ikke er nogen påvirkning af bygninger i det åbne land. 

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport. I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktivite-

terne, og støjbelastningen vil blive reguleret med vilkår i tilladelsen. Selvom de vejledende græn-

seværdier for støj bliver overholdt, kan støjen stadig virke generende for de omkringboende. 

 

Infrastruktur 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurde-

rede areal inden for normal arbejdstid, mens der sker en forholdsvis minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, og det er des-

uden ikke muligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af råstoffer i området vil medføre en forøget 

belastning af det samlede vejnet. 

 

Friluftsliv og rekreative interesser 

Ca. 500 meter mod øst og sydøst for det miljøvurderede areal findes friluftsområdet Fårup Sø, 

Jelling Skov og Grejs Ådal. Friluftområdet er udpeget som støjfølsomt i Vejle Kommuneplan 2017-

2029. Langs Gammelbyvej forløber cykelruten N3 Frederikshavn-Padborg ca. 400 meter nordvest 

for arealet. Der er ikke direkte påvirkning af de rekreative interesser, da de kan opretholdes un-

der gravningen. Påvirkningen af interesserne er dermed miljøafledte i form af støj og visuel på-

virkning.  

 

De vejledende støjgrænser vil blive overholdt, jf. vilkår i gravetilladelsen. Brugere af cykelruten 

og det nærmeste friluftsområde kan blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid, og det er 

heraf muligt at opleve ruten og friluftsområdet uden støjmæssig forstyrrelse i weekender og om 

aftenen, hvor det forventes, at flest anvender ruten og området. 

 

Friluftsområdet ligger min. 25 meter lavere i terrænet end det miljøvurderede areal. Terrænfor-

skellene og beplantningen mellem de to områder betyder, at der ikke er visuel sammenhæng 

mellem friluftområdet, udsigtspunkter og det miljøvurderede areal.  

 

Det er sandsynligt at råstofgravning kan påvirke den rekreative oplevelse af cykelruten, på den 

del af ruten, som ligger nærmest arealet. Mellem Gammelbyvej og det miljøvurderede areal er 

der kun begrænset bevoksning, som kan begrænse synligheden af aktiviteterne. Påvirkningen er 
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afgrænset til den del af ruten, som ligger tæt på det miljøvurderede areal. Samlet vurderes kon-

sekvensen af den visuelle påvirkning for de rekreative interesser at være moderat. 

 

Landskab 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, 

der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af området. Grav-

ningen vil foregå i et åbent og bakket område. Råstofindvindingen medfører under og efter ind-

vinding en markant landskabspåvirkning, da terrænet ændres permanent, når store mængder 

sand, grus og sten fjernes fra området. På nuværende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen 

for området ikke, hvorfor det ikke er muligt at vurdere på, hvordan landskabet ændres perma-

nent som følge af planen. Den samlede konsekvens for landskabet vurderes på den baggrund at 

være moderat, da landskabet ændres permanent. 

 

Kulturhistoriske interesser 

Den vestlige del af det miljøvurderede areal er omfattet af to 100 meter beskyttelseslinjer om to 

fredede fortidsminder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18. Der skal derfor søges om di-

spensation, hvis der skal foretages gravning inden for beskyttelseslinjen.  Påvirkningen kan også 

afværges ved at ændre afgrænsningen af det miljøvurderede areal. 

 

Der findes et øst-vest gående beskyttet sten- og jorddige på grænsen af det miljøvurderede areal 

mod nord, som kan blive påvirket ved råstofgravning. En ændring af digerne kræver dog dispen-

sation efter museumsloven. 

 

Naturinteresser 

Det miljøvurderede areal ligger så langt fra internationalt beskyttet natur at denne ikke påvirkes 

væsentligt. 

Indenfor arealet ligger et mindre næringsfattigt moseområde med mange sjældne arter af dyr og 

planter, som vil forsvinde når mosen graves væk. Dette vurderes at have en væsentlig konse-

kvens for både den sjældne naturtype og for arterne knyttet til mosen. Påvirkningen kan afvær-

ges ved at ændre afgrænsningen af det miljøvurderede areal.  

 

Vandmiljø 

Grundvandet ved det miljøvurderede areal ligger ca. 24-30 m u.t. Der er grundvandsinteresser i 

området. Hensyn til disse kan imødekommes, f.eks. ved, at der ikke gives tilladelse til gravning 

under grundvandsspejlet indenfor det miljøvurderede areal. Der ligger ingen aktive vandforsy-

ningsboringer indenfor det miljøvurderede areal. Da det øvre primære magasin er sårbart, og 

arealet ligger delvist indenfor indvindingsoplandet til en almen vandforsyning, skal der være sær-

lig opmærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvandet og efterbehandling af arealet. Det 

vurderes, at en evt. risiko kan imødekommes med vilkår i tilladelsen til råstofindvinding. Det mil-

jøvurderede areal ligger i forlængelse af eksisterende råstofgraveområder.  

 

3.3 Samlet vurdering 

Det vurderes at Natura 2000-områderne ikke bliver væsentlig påvirket. Det vurderes at kumula-

tive effekter kan imødegås gennem vilkår i en kommende, eventuel tilladelse til råstofgravning. 

Beskyttet natur (næringsfattig mose) og arter knyttet til denne naturtype bliver væsentligt påvir-

ket. Det vurderes, at en sådan påvirkning kan afværges ved at arealafgrænsningen ændres så 

mosen ikke påvirkes. Der vil desuden være en væsentlig påvirkning af fredet fortidsminde og be-

skyttede jord- og stendiger indenfor arealet.  

Det vurderes, at indvinding af råstoffer vil have en moderat konsekvens for befolkningens sund-

hed, støj, infrastruktur, visuel påvirkning, landskab og terrænært grundvand.   
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold indenfor det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette. Kortlægningen af miljøstatus danner 

grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne. I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning 

af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirkninger ved realisering af råstofplanen. Relevant 

lovgivning og planlægning behandles i forbindelse med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6.  

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkning tages udgangspunkt i en worst case betragtning, 

som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet. Det forudsættes ved miljøvurderingerne 

dog, at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg og større vandløb og søer, samt bebyggelser 

inkl. adgangsveje hertil ikke påvirkes af planen. Ved den konkrete gravetilladelse kan udnyttelsen 

af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurderet i miljørap-

porten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som det potentielle graveområde medfører, er systematisk vurderet 

ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljø-

påvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 
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Geografisk udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 

miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at be-

vare funktion og struktur. 

 
Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 
 

Konsekvens 

Planens konsekvens vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede effekt ud fra sand-

synlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for en miljøparameter kan være både positiv og negativ. Begge typer ef-

fekter er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 
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 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 

 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  

 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfat-

tende afsnit i et skema, som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirk-

ningsgrad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 

3 

Sandsynligt National/inter-

national 

Meget høj Permanent Meget væsent-

lig 

Miljøpåvirkning 

4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  

(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 
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4.4 Kumulative effekter 

I Kapitel 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, og 

som kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirk-

ninger.  
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5. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 5-1 viser det miljøvurderede areal set i sammenhæng med udpegede råstofinteresseområ-

der og råstofgraveområder, samt aktive, inaktive og afsluttede råstofgrave. Den sydlige del af 

arealet er inden for et råstofinteresseområde, og området grænser mod syd op til en inaktiv rå-

stofgrav. 

 

 

Figur 5-1. Forslag til graveområde, i relation til råstofgrave, graveområder og interesseområder i Råstofplan 

20162. 

Arealet har terrænkote +86 til +98 m (Figur 5-2 og Figur 5-4). Terrænet er højest i den vestlige 

del af området og lavest i den nordlige del. Terrænoverfladen er svagt ondulerende (bølget) (Fi-

gur 5-3). Jf. Per Smeds landskabskort (Figur 6-6) ligger arealet på et sandet morænelandskab fra 

sidste istid, men i en kompleks geologisk sammenhæng med tunneldal umiddelbart øst for, rand-

moræne umiddelbart vest for og dødispræget leret morænelandskab fra sidste istid nord for det 

miljøvurderede areal. Jævnfør GEUS’ jordartskort3 findes der moræneler i næsten hele det miljø-

vurderede areal, dog med smeltevandsgrus i den sydvestlige del og et mindre legeme af postgla-

ciale tørv/gytje aflejringer i sydlige del af området. 

                                                   
2 https://rsyd.dk/wm495870 
3 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-kort/down-

load-jordartskort/ 
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Figur 5-2: Det miljøvurderede areal med Dansk højde model (DHM/Terræn4) som baggrund. Desuden er de ny-

este terrænkurver vist på kortet. 

 

Figur 5-3: Det miljøvurderede areal med Dansk højde model som ”hillshade” (DHM/Terræn-skyggekort4) som 

baggrund. 

                                                   
4 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmarks højdemodel, https://sdfe.dk/hent-data/danmarks-hoejdemo-

del/ 
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I den nationale boringsdatabase, Jupiter5 er der fem boringer inden for eller umiddelbart uden for 

det miljøvurderede areal med beskrivelser af jordlagene. De fem boringer er markeret på Figur 

5-4. Der er tale om fire råstofboringer udført af Vejle Amt med detaljerede beskrivelser fra GEUS’ 

boreprøvelaboratorium (boringer DGU nr. 115.1428, 115.1429, 115.1431 og 115.1335) og en 

vandboring med detaljerede beskrivelser fra GEUS’ boreprøvelaboratorium (boring DGU nr. 

115.612). Region Syddanmark har desuden suppleret med oplysninger om kornstørrelsesanalyser 

udført på to af boringerne (boring DGU nr. 115.1431 og 115.1345) – i alt 12 sigtninger.  

 

Boringer og analyser viser, at der er mellem- til grovkornet, gruset sand i området ned til 7 til 16 

m u.t. Kun i vandboringen (DGU nr. 115.612) er bunden af ressourcen fundet. Alle råstofborin-

gerne er stoppet i sandaflejringer. Der er kun fundet overjord bestående af muld – 0,2 til 0,5 me-

ter tykt. Derudover er der i boringerne DGU nr. 115.1428, 115.1431 og 115.1345 fundet overjord 

af moræneler ned til 0,6 til 1,4 m u.t. I boring DGU nr. 115.612, der ligger på den nordlige 

grænse af arealet, er der fundet 8 meter af overjord (moræneler) over 8 m sand. Derudover er 

der fundet tynde indslag af ler 0,3 til 1 meter tykke i to af boringerne. 

 

Der er kun registreret vandspejl i boring DGU nr. 116.612 ved 23,6 m u.t. – svarende til kote + 

64 m. Det vurderes derfor, at gravningen kan foregå tørt over grundvandsspejlet. 

 

Kornstørrelsesanalyserne viser mellem 9 % og 40 % grusindhold - gennemsnitligt 19 %. Analy-

serne viser desuden mellem 2 % og 20 % indhold i kornstørrelsen over 16 mm – gennemsnitligt 

9 %. 

 

Figur 5-4. Boringer fra Jupiter5 der er anvendt i vurdering af råstofressourcen. Desuden er de nyeste terræn-

kurver vist på kortet. 

 

                                                   
5 GEUS, Nationale boringsdatabase Jupiter, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-

boringsdatabase-jupiter/ 

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
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Det er veldokumenteret, at der er råstoffer af sand, grus og sten inden for det miljøvurderede 

areal. De tilgængelige boringer og analyser i Jupiter dokumenterer tilstedeværelsen af råstoffer, 

der er velegnede til vej- og anlægsmaterialer, som bundsikringsmaterialer og fyldsand. Desuden 

er forekomsten egnet til oparbejdning til stabilt grus – dokumenteret ved indholdet af korn over 

16 mm. 

 

Det må på baggrund af boringsdata forventes, at der er 1-2 m overjord i form af moræneler i det 

meste af området, og at tykkelsen af overjord stiger i nordlig retning (op til 8 m). Der må desu-

den forventes op til 1 meter tykke lerindslag indlejret i råstoflagene. I den sydvestlige del kan der 

dog forventes sand og grus fra terræn. 

 

Bunden af råstofforekomsten ses kun i én af de tilgængelige boringer. I den nordligste boring er 

ressourcebunden fundet ved 16 m u.t. (kote +82 m). Denne boring afviger dog fra de andre ved 

at have en større mængde overjord, og området ligger i et geologisk komplekst område. Derfor 

må det anses for uvist om ressourcebunden følger dette niveau eller om den ligger højere eller 

dybere i den resterende del af området. 

 

I Tabel 5-1 er råstofressourcen vurderet ud fra de ovenfor nævnte boringer og analyser. Der er i 

beregningerne ikke taget højde for, at ressourcen nogle steder sandsynligvis fortsætter dybere 

end boringerne. Beregningerne er foretaget af Region Syddanmark. 

 

Balle By  Sikkerhed 

Areal (ha) 31,0  

Sand, grus og sten i alt (1000 
m3) 

2469  

Grus og sten i alt (1000 m3) 475  

Forekomstens dybde (m u.t.) 7-16 3 

Overjord (m) 0,2-8 4 

Gravning under grundvands-
spejl 

Nej 4 

Anvendelse Fyldsand, bundsikring, stabilgrus 5 

Forsyningspotentiale Trekantområdet og andre dele af Region 
Syddanmark 

 

Tabel 5-1. Opsummering af forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding ved Balle By. Tallet i højre 

kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er 

dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er vel-

dokumenteret. 

 

Råstofressourcen anslås således at være 2,5 mio. m3 sand, grus og sten. Heraf er ca. 0,5 mio. m3 

grove materialer. I opgørelsen er der taget hensyn til nødvendige skråninger mod naboarealer. 
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøemner, der behandles, er følgende: 

 

 Bebyggelse, befolkningen og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Bebyggelse, befolkningen og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler bebyggelse, befolkning og sundhed, friluftsliv og rekreative inte-

resser, infrastruktur og ledningsforhold. 

 

6.1.1 Bebyggelse  

Det miljøvurderede areal omfatter landbrugsarealer i landzone. Området er ikke omfattet af kom-

muneplanrammer i Vejle Kommuneplan 2017-20296. 

 

 
Figur 6-1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal vist med en af-

standszone på 100 meter. 

Som det fremgår af Figur 6-1, findes der ingen bygninger inden for det miljøvurderede areal. Det 

miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land omgivet af en del spredt bebyggelse, herunder 

                                                   
6 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Oversigt over rammer, http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/kommune-

plan-2017-2029/oversigt-over-rammer/ 
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flere ejendomme i nærområdet. Der findes syv beboelsesejendomme inden for en afstand af 100 

meter af arealet, hvor fem grænser direkte op til arealet. Nærmeste bymæssige bebyggelse er 

Gammelby, der ligger ca. 1,1 km nordvest for arealet og Bredsten, der ligger ca. 1,5 km sydøst 

for arealet. Da fem bygninger grænser op til arealet, er der pga. nærheden risiko for påvirkning 

fra f.eks. vibrationer. I forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om tilladelse 

til råstofgravning vurderes det hvor stor afstand der skal holdes til bygningerne, således der ikke 

er fare for sætningsskader m.m. 

 

6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af sand, grus og sten kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i 

form af lys, støv og støj. 

 

Der vil normalt ikke blive gravet om natten, og belysning vil derfor være begrænset til vinterperi-

oden, hvor der i dagtimerne kan blive behov for lyskilder ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner, hvilket kan oplyse naboarealer. Belysning vurderes at udgøre en begrænset påvirkning. 

 

Graveaktiviteter, læsning, oplag af materiale mv. kan medføre støvgener for naboer eller forbi-

passerende trafik. Dette sker specielt i tørre perioder, og det kan være nødvendigt at indstille ar-

bejdet eller sprinkle veje og arbejdsarealer med vand, indtil støvet lægger sig. 

 

Udnyttelse af råstofgraveområdet vil medføre støj. Støjbelastningen fra driften af et graveområde 

til grus og sand kan bestå af stationært materiel (vaske- og sortereanlæg), kørende materiel 

(læssemaskiner og dumpere) samt transport med lastbiler. Støjbelastningen til omgivelserne vil 

være størst i forbindelse med en eventuel drift af vaske- og sorteringsanlæg, hvilket anvendes i 

forbindelse med gravning af sand, grus og sten.  

 

Ud fra nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at fastslå, hvor stor den præcise støjmæs-

sige udbredelse vil være, da en sådan vurdering forudsætter viden om bl.a. de anvendte maski-

ner og deres placering. Oplysningerne vil først være tilgængelige, når der foreligger en konkret 

ansøgning om råstofgravning. Støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede 

vilkår i gravetilladelsen. I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen 

fra aktiviteterne, og støjbelastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Gravetilladelsen 

indeholder typisk krav om, at vejledende grænseværdier overholdes, og der stilles krav til indret-

ning og drift af grusgraven, så eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller reduceres 

(f.eks. med støjvolde). 

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil medføre en øget støjbelastning langs med lastbi-

lernes ruter inden for normal arbejdstid. Støjen omfatter såvel egentlig motorstøj og vejstøj som 

impulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede grusveje, som også kan med-

føre øgede støvgener. Uanset ruten vil den øgede trafik medføre en øget støjpåvirkning på boliger 

langs vejen. Den forøgede tunge trafik på det lokale vejnet kan desuden medføre utryghed for 

gående og cyklister, der færdes på de veje, lastbilerne kører på. 

 

Ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vil der med vished ske en øget støjbelast-

ning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbredel-

sen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal. Intensiteten af påvirkningen vur-

deres at være middel, da de vejledende støjgrænser for boliger vil blive overholdt, men støjpå-

virkningen kan alligevel være generende for de omkringboende. Beboere i nærområdet vil kun 

blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være langvarig, da rå-

stofgravningen forventes at forløbe over flere år. 
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På baggrund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolk-

ningens sundhed. Støjbelastningen kan dog virke generende i dagtimerne, da baggrundsstøjen i 

det åbne land normalvis er begrænset. Den samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes at 

være moderat. 

 

6.1.3 Friluftsliv og rekreative interesser 

Ca. 500 meter mod øst og sydøst findes friluftsområdet Fårup Sø, Jelling Skov og Grejs Ådal. In-

den for friluftsområdet findes flere udsigtspunkter, hvor det nærmeste ligger ca. 600 meter syd-

øst for arealet. Friluftsområdet er udpeget som støjfølsomt i Vejle Kommuneplan 2017-2029.7  

Langs Gammelbyvej forløber cykelruten N3 Frederikshavn-Padborg ca. 400 meter nordvest for 

arealet.8 

 

 

Figur 6-2. Friluftsområder (grøn) og udsigtspunkter (rød) nær det miljøvurderede areal. Den orange cirkel angi-

ver den omtrentlige placering af det miljøvurderede areal. 9 

 

Støjpåvirkning 

Ved realisering af råstofgravning inden for det miljøvurderede areal er det sandsynligt, at der vil 

ske en øget støjbelastning af friluftsliv og rekreative interesser i forbindelse med gravearbejdet 

og transporten af råstofferne. Udbredelsen af støjpåvirkningen er ukendt, men ud fra de indle-

dende undersøgelser af støj vurderes det, at der er sandsynlighed for, at de rekreative interesser 

påvirkes af støj over vejledende grænseværdier. Ved meddelelse af tilladelse skal det sikres, at 

de vejledende støjgrænser overholdes for de rekreative interesser. Påvirkning forventes at være 

af lokal karakter. Brugere af cykelruten og friluftsområdet kan blive påvirkede af støj inden for 

                                                   
7 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Kort, http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-

2029/kort/ 
8 Ud i Naturen, Rute N3 Frederikshavn-Padborg (451 km), http://udinaturen.dk/facilitet/Rute-N3-Frederikshavn-Pad-

borg--451-km-/20540 
9 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Kort, http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-

2029/kort/ 
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normal arbejdstid, og det er muligt at opleve ruten og friluftsområdet uden støjmæssig forstyr-

relse uden for almindelig arbejdstid, hvor det forventes, at flest anvender ruten og området. På-

virkningen vurderes at være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. 

Den samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes at være moderat, da støjen kan virke ge-

nerende i et område, som er meget støjfølsomt10. 

 

Visuel påvirkning 

Friluftsområdet ligger min 25 meter lavere i terrænet end det miljøvurderede areal. Terrænfor-

skellene og beplantningen mellem de to områder betyder, at der ikke er visuel sammenhæng 

mellem friluftområdet, udsigtspunkter og det miljøvurderede areal.  

 

Det er sandsynligt at råstofgravning kan påvirke den rekreative oplevelse af cykelruten, på den 

del af ruten, som ligger nærmest arealet. Terrænet er bakket, hvor det miljøvurderede areal lig-

ger lavere end Gammelbyvej, hvor ruten forløber. Mellem Gammelbyvej og arealet er der kun be-

grænset bevoksning, som kan begrænse synligheden af aktiviteterne. Det kan derfor forventes, 

at der er indkig til arealet eller til den afskærmning, som kan blive opsat. Oplevelsen af stræknin-

gen og området må deraf forventes ændret i form af det tekniske præg, visuel uro og forstyrrel-

sen fra arbejdet. Forstyrrelserne forsvinder, når råstofgravningen ophører, men området vil sta-

dig være omdannet i forhold til områdets nuværende tilstand. Udstrækningen af den visuelle på-

virkning fra gravearbejdet afhænger af arbejdets højde i landskabet, men vurderes kun at på-

virke en mindre del af rutens samlede forløb, da beplantning, terrænforhold og bebyggelse på 

længere afstand vil skjule arbejdet.  

 

Det vurderes, at det er sandsynligt, at der kan forekomme en visuel påvirkning af friluftsliv og de 

rekreative interesser, hvis der gives tilladelse til råstofgravning inden for det miljøvurderede 

areal. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes at være lokal, da påvirkningen er afgrænset 

til den del af ruten, som ligger tæt på det miljøvurderede areal. De rekreative interessers sårbar-

hed vurderes som høj, da en del af værdien er knyttet til oplevelsen af det det åbne land. Intensi-

teten af den visuelle påvirkning vurderes at være moderat, imens gravearbejdet foregår. Samlet 

vurderes konsekvensen af den visuelle påvirkning for de rekreative interesser at være begrænset, 

da ruten opretholdes, og det er en mindre del af den samlede rute, som berøres. 

 

6.1.4 Infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet samt påvirkning 

af flytrafik. 

 

Påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiler på det lokale vejnet. Der forventes ind- og ud-

kørsel fra arealet via Ballevej, se Figur 6-3. Vejen er befæstet med asfalt og er ca. 13 meter bred 

inkl. cykelsti i begge retninger. Kørebanen er ca. syv meter bred. Vejadgangen skal etableres 

med nødvendige oversigtsforhold i henhold til gældende vejregler. 

 

                                                   
10 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Kort, http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-

2029/kort/ 
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Figur 6-3. Kort over veje og bygninger i nærhed af råstofgraveområdet. 

 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, og nogle veje kan blive påvirket i 

højere grad end andre. Det er desuden ikke muligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af råstof-

fer i området vil medføre en forøget belastning af det samlede vejnet.  

 

Den øgede trafik vurderes at medføre lokale påvirkninger relateret til trafikafvikling, da trafikbe-

lastningen forøges på det lokale vejnet, mens der sker en minimal forøgelse på det overordnede 

vejnet. Intensiteten af påvirkningen vurderes som middel, da forøgelsen kun vil medføre mere 

lastbiltrafik på vejene omkring det miljøvurderede areal inden for normal arbejdstid. Påvirkningen 

vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Da der på dette 

stadie ikke foreligger konkret viden om antal af lastbiltransporter og transportruten, kan påvirk-

ningsgraden kun vurderes på generelt niveau. Ud fra det foreliggende grundlag vurderes konse-

kvensen ved den øgede trafikbelastning at være moderat. 

 

Påvirkning af flytrafik 

Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og 

fugle/pattedyr på flyvepladser er omfattet af BL 3-16, 4. udgave, som fastsætter bestemmelser 

for offentlige flyvepladser af en vis størrelse.11 Inden for Region Syddanmarks område drejer det 

sig om flyvepladserne i Billund, Esbjerg og Sønderborg.  

 

Flyvepladserne skal holde sig orienteret om samt forsøge at påvirke fysisk planlægning, så an-

læg, der tiltrækker fugle, ikke placeres/er beliggende nærmere flyvepladsen end 13 km, eller ikke 

                                                   
11 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mel-

lem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser, BL 3-16, 4. udgave, BEK nr. 9103 af 31/01/2005, https://www.retsin-

formation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22384 
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placeres/er beliggende, så der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem an-

læg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle og rastepladser. Vandfyldte grusgrave defineres i 

bekendtgørelsen som anlæg, der tiltrækker fugle.  

 

Det miljøvurderede areal er placeret mindre end 13 km fra en af de tre flyvepladser, og luft-

havnsmyndigheden er derfor blevet hørt i forbindelse med screening af planen. Billund Lufthavn 

meddeler at de ikke har bemærkninger til det foreslåede graveområde.  

 

6.1.5 Ledningsforhold 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Inden for det miljøvurderede areal løber der nedgravede el-ledninger samt telefon- og 

datakabler i den sydlige del af arealet, hertil findes også el-ledninger samt telefon- og datakabel, 

der ligger meget tæt på områdeafgrænsningen. Der findes desuden vandforsyningsledninger fra 

Nørup Vandværk inden for arealet, som det kan ses på Figur 6-4. Det vurderes, at det er sand-

synligt, at mindre ledninger bliver om- eller nedlagt i forbindelse med råstofgravningen. Omlæg-

ningen sikrer, at der ikke sker forringelser i el- og vandforsyningen eller tele- og dataforbindel-

sen. En nedlæggelse forventes kun at ske for ledninger, som ikke længere finder anvendelse. 

Ledninger, som ikke flyttes, holdes der en respektafstand til, så disse ikke påvirkes. Der vil der-

med ikke ske påvirkning af ledningsforholdene.  

 

 

Figur 6-4. Kortet viser placeringen af vand- og højspændingsledninger ved det miljøvurderede areal. Tele- 

data- og lavspændingsledninger er ikke vist på kortet. 
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6.1.6 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Bebyggelse - - - - - 

Befolkning 
og sundhed 

Med vished Lokal Middel Lang Moderat 

Friluftsliv og 
rekreative 
interesser 

     

Støjpåvirkning Med vished Lokal Høj Lang Moderat 

Visuel påvirk-
ning 

Sandsynligt Lokal Høj Lang Moderat 

Infrastruktur      

Tilgængelig-
hed 

Sandsynligt Lokal Høj Permanent Moderat 

Lastbiltrafik Med vished Lokal Middel Lang Moderat 

Flytrafik - - - - - 

Ledningsfor-
hold 

- - - - - 

 

6.1.7 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der bør holdes en afstand til bygningerne nær grænsen af det miljøvurderede areal, således der 

ikke er fare for sætningsskader mm. Hvis afstand til bygningerne ikke er muligt, bør der anven-

des metoder, som kan bidrage til at begrænse eventuelle skader på bygninger.  

 

Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 

henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for rå-stofgraven og såle-

des, at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete indretning og drift 

af en kommende råstofgrav i forhold til støjfølsomme områder som beboelse. 

 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som be-

handles i hvert deres afsnit 6.2.1 og 6.2.2. Kulturhistoriske elementer med betydning for land-

skabets karakter vil blive behandlet i relevant omfang i afsnittet om landskab. Derudover beskri-

ves og miljøvurderes kulturarv i afsnittet om kulturhistoriske interesser. 
 

6.2.1 Landskab 

Området er ikke omfattet af landskabelige eller geologiske udpegninger. Det følgende afsnit ind-

ledes med en beskrivelse af de landbrugsmæssige udpegninger, der findes inden for det miljøvur-

derede areal. Derudover vurderes udpegningens sammenhæng med udlægning af det miljøvurde-

rede areal. Efterfølgende beskrives det miljøvurderede areals landskab med udgangspunkt i dele 

af landskabskaraktermetoden12, hvorfra der er fokus på det naturgeografiske grundlag, kultur-

geografiske grundlag, rumlig-visuelle forhold og landskabets sårbarhed over for ændringer. På 

baggrund af landskabsbeskrivelsen vurderes påvirkningen af landskabelige og visuelle værdier 

ved realisering af det miljøvurderede areal til råstofgravning. 

 

                                                   
12 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007 https://mst.dk/media/150569/vejlednin-

genilandskab_050707b1.pdf  
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Landbrugsudpegninger i Vejle Kommuneplan 

Vejle Kommune har udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, som er omfattet af en ret-

ningslinje fra Kommuneplan 2017-202913. Udpegningen fremgår af Figur 6-5. Retningslinjen fast-

lægger, at ”I områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbru-

gets udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.”14 

 

 

Figur 6-5. Landbrugsudpegninger i Vejle Kommuneplan. 

Det miljøvurderede areal er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde. Udlægning af area-

let som graveområde vil have betydning for den landbrugsmæssige anvendelse af arealet, og på 

den baggrund kan råstofplanen have betydning for landbrugets udviklingsplaner og investerings-

interesser. Udlægges arealet til graveområde, kan arealet ikke anvendes til landbrugsområde i 

den periode, hvor råstofgravningen foregår. Efterbehandlingsplanen kendes ikke på nuværende 

tidspunkt, hvorfor det heller ikke er muligt at forudsige, om området kan anvendes til landbrugs-

område efterfølgende. Arealet er inden for nitratfølsom indvindingsopland (NFI), og af hensyn tli 

grundvandsbeskyttelsen kan det derfor være nødvendigt at driften efter endt råstofgravning fore-

går uden gødning og sprøjtemidler. 

 

Landskabsbeskrivelse 

Det miljøvurderede areal ligger ca. 11 kilometer vest for Vejle i det østlige Jylland. Ifølge Per 

Smeds landskabskort15 (Figur 6-6) består arealet af et sandet morænelandskab fra sidste istid, 

omgivet af et komplekst landskab bestående af mange landskabstyper. Umiddelbart vest for are-

                                                   
13 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Kort med landbrugsudpegninger i Trekantområdet, http://kommune-

plan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/hovedstruktur_og_retningslinjer/det-aabne-land/landbrug/kort-med-

landbrugsudpegninger-i-trekantomraadet/ 
14 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Særligt værdifulde landbrugsområder, http://kommune-

plan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-over-retningslinjer/saerligt-vaedifulde-landbrugsomraader/ 
15 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
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alet ligger en randmoræne fra Hovedopholdslinjen, mod øst løber en tunneldal med Grejs Å i bun-

den og mod nord et leret morænelandskab med dødisrelief. Terrænet i det miljøvurderede areal 

er småbakket med relief på 5-10 meter og med terrænkoter på omkring +90 meter. Det er højest 

i den vestlige del og lavest i den nordlige del. Ifølge GEUS’s jordartskort16 består det meste af 

arealet af moræneler med små afgrænsede karteringer af ferskvandstørv i lavningerne i det små-

bakkede landskab. I det sydvestlige område af arealet er der glacialt smeltevandsgrus, formentlig 

aflejret i forbindelse med dannelsen af randmorænen umiddelbart vest for arealet.  

 

Boringer i området bekræfter, at en bundtill er trukket over et ældre landskab, idet der findes en 

overjord af moræneler i hele området. Den tynder ud mod mod sydvest, hvor der ifølge GEUS’s 

jordartskort17 er glacialt smeltevandsgrus fra terræn. I den nordlige del af området findes der af-

lejringer af moræneler på op til otte meters tykkelse i overjorden. Boringerne viser, at der er 

sand, sten og grus inden for det miljøvurderede areal under overjorden, men det må forventes, 

at der er indlejret én meter tykke indslag af ler i råstoflagene. Bunden af ressourcen er kun nået i 

en boring i 16 meter under terræn, men fordi området er geologisk komplekst, er det usikkert, 

om den ligger højere eller lavere i den resterende del af området (Kapitel 5).  

 

 

Figur 6-6. Per Smed Landskabskort.18 

 

Når en gletsjer smelter tilbage, kommer der et landskab til syne, som er formet under den aktive 

gletsjer, og som kendes som et bundmorænelandskab. Den består i toppen af et lag bundtill, som 

oftest er mellem 0,5 og 3 meter tykt. Bundtillen er afsat jævnt ovenpå det eksisterende ældre 

landskab og former sig altså efter dette. Hvis det ældre landskab er jævnt som f.eks. en tidligere 

                                                   
16 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-kort/down-

load-jordartskort/ 
17 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-kort/down-

load-jordartskort/ 
18 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-kort/download-jordartskort/
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-kort/download-jordartskort/


 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE BALLE BY, BREDSTEN 

 

 

 

 
 
 

  22/44  

smeltevandsslette, vil det nye bundmorænelandskab være en jævn moræneflade med et relief på 

1-2 meter. Hvis det eksisterende landskab derimod er bakket, vil den forholdsvis tynde bundtill 

ikke skjule alle ældre former, og så får morænefladen en let, afglattet bølgebakket overflade med 

et relief på 5-10 meter19. Bundmorænelandskabet i det miljøvurderede areal er et klassisk ek-

sempel på en moræneflade som fremstår med en let, afglattet bølgebakket overflade med et re-

lief på 5-10 m. 

 

Det miljøvurderede areal fremstår som et åbent og let bakket landbrugsareal kun opdelt af grus-

vejen Ballevej, se Figur 6-7. Der findes ingen bevoksning inden for arealet ud over en mindre be-

voksning mod vest, og et mindre areal mod syd, der er registreret som mose. Langs arealets af-

grænsning findes der flere steder levende hegn, hvor bevoksningen er mest sammenhængende 

mod nordvest. Det miljøvurderede areal grænser op til flere landbrugsejendomme, som i forskel-

lig grad er afgrænset af beplantning.  

 

 

Figur 6-7. Indkig til det miljøvurderede set fra Ballevej midt i det miljøvurderede areal.  

Der findes enkelte tekniske anlæg i det omkringliggende landskab, som er synlige fra det miljø-

vurderede areal i horisonten mod vest i form af master og vindmøller. De tekniske anlæg bidrager 

med en mindre visuel uro af landskabet inden for det miljøvurderede areal, se Figur 6-8.  

 

                                                   
19 Krüger. J., 2000, Glacialmorfologi – Fladlandsgletscheren og landskabet 
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Figur 6-8. Indkig til det miljøvurderede set fra Ballevej midt i det miljøvurderede areal. I horisonten til højre ses 

tekniske anlæg i form af master og vindmøller. 

 

De lave målebordsblade fra perioden 1926 til 1941 (Figur 6-9) og et ortofoto fra 2018 (Figur 

6-10) viser, at flere af strukturerne i området og inden for arealet er bevaret. Langs den vestlige 

afgrænsning har der forløbet en sognegrænse, som stadig kan types i landskabet i form af mark-

skel og levende hegn. Af det lave målebordsblad fremgår enkelte diger inden for arealet, som 

ikke længere findes i landskabet. Der findes dog stadig en del af et dige mod nord, der afgrænser 

det miljøvurderede areal. Digerne i landskabet omkring er ligeledes i høj grad fjernet, hvorved 

flere markstrukturer er udviskede. Ved sammenligning af de lave målebordsblade og ortofoto kan 

det ses at nogle markarealer er lagt sammen, hvor andre er delt op i flere parceller opdelt af be-

voksning.   

 

 

Figur 6-9. Lave målebordsblade (1926-1941). 
 

Figur 6-10. Luftfoto fra 2018, der viser dyrknings-

mønsteret. 

Landskabet inden for det miljøvurderede areal vurderes samlet set at have en medium sårbarhed. 

Sårbarheden begrundes med, at der igennem de seneste 50 år er sket ændringer i landsbrugs-

mønstret omkring det miljøvurderede areal. Det miljøvurderede areals strukturer er dog i høj 

grad bevaret som et åbent landbrugsareal med sparsom beplantning. Hertil ses det småbakkede 

morænelandskab, som et tydeligt geologisk landskabselement grundet landskabets åbne karak-

ter.  

 

Landskabelige konsekvenser af gravning 
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De landskabelige konsekvenser af råstofgravningen vurderes på baggrund af beskrivelsen af 

landskabet.  

 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg med unaturlige terrænændrin-

ger og visuel uro med maskiner, der graver efter sand, grus og sten, samt lastbiler, der transpor-

terer råstofferne ud af området. Gravningen vil foregå i et let bakket og åbent areal. Ved kørsel 

langs hovedvejen Ballevej og Gammelbyvej forventes indkig til udgravningen, hvor eksisterende 

beplantning kun i begrænset grad vil skjule arbejdet. Hertil ligger Gammelbyvej højere i terrænet 

end det miljøvurderede areal, hvormed indkigget øges. Beplantning, bebyggelse og det bakkede 

landskab vil på større afstande skjule området, hvorfor den geografiske udbredelse vurderes at 

være lokal. Efter endt råstofgravning fjernes maskinerne fra området, så det tekniske præg og 

den visuelle uro fjernes. 

 

Råstofindvindingen medfører under og efter indvinding en markant landskabspåvirkning, da ter-

rænet ændres permanent i en dybde til op til 16 meter, hvor store mængder sand, grus og sten 

fjernes fra området. På nuværende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, 

hvorfor det ikke er muligt at vurdere, hvordan landskabet udvikles på længere sigt. Da det ikke 

er tilladt at tilføre jord udefra til råstofgraven, vil efterbehandlingen alene foretages med muld og 

overskudsmaterialer fra det miljøvurderede areal. Da landskabet vil ændre sig permanent fra et 

let bakket jordbrugslandskab til et åbent råstofgraveområde med gravedybder på op til 16 meter 

samt oplag af materiale, vurderes intensiteten at være høj. På den baggrund vurderes konse-

kvensen for landskabet ved gravning at være moderat. 

 

6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal findes en række kulturhistoriske interesser, 

som fremgår af Figur 6-11.  

 

 

Figur 6-11. Kulturhistoriske interesser inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal. 
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Fredet fortidsminde med beskyttelseslinje 

Der findes ingen fortidsminder inden for det miljøvurderede areal, jf. Figur 6-11. De nærmeste 

fredede fortidsminder er to rundhøje fra oldtiden (fredningsnr. 310923 og 310922)20 21, som fin-

des umiddelbart vest for arealet, hvor dele af fortidsmindernes beskyttelseslinjer er inden for are-

alet. Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre fortidsminders værdi som landskabselementer, 

herunder sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne22. Råstofgravning inden for fortidsmindebe-

skyttelseslinjen forudsætter dispensation efter naturbeskyttelsesloven, da råstofgravning bl.a. 

kan påvirke de arkæologiske lag omkring fortidsmindet.  

 

Tæt på det enkelte fortidsminde ændres omgivelserne, hvilket kan sløre synligheden af fortids-

mindet, og de arkæologiske lag rundt om fortidsmindet fjernes. Intensiteten vurderes derfor at 

være meget høj. Gravning inden for beskyttelseslinjen vurderes at være mindre sandsynlig, da 

det vil forudsætte en dispensation for naturbeskyttelsesloven. Hvis der graves inden for beskyt-

telseslinjen, vurderes konsekvensen at være væsentlig, da gravhøjene ligger åbent uden beplant-

ning omkring, se Figur 6-12. Hertil kan der graves tæt på den sydlige gravhøj, hvormed råstof-

gravning kan ændre gravhøjens værdi som landskabselement. 

 

Figur 6-12. De to gravhøje fremstår tydelige i landskabet. Gravhøjene er markeret med orange cirkel. Det mil-

jøvurderede areal er markeret med rød.  

 

Beskyttede sten- og jorddiger 

                                                   
20 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminde Sødover med fredningsnr. 310922, http://www.kulturarv.dk/fundog-

fortidsminder/Lokalitet/60158/ 
21 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminde Sødover med fredningsnr. 310923, http://www.kulturarv.dk/fundog-

fortidsminder/Lokalitet/60159/ 
22 Miljøstyrelsen, Fortidsmindebeskyttelseslinjen (§ 18), https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyt-

telse/bygge-og-beskyttelseslinjer/fortidsmindebeskyttelseslinjen/ 
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Der findes et øst-vest gående beskyttet sten- og jorddige langs afgrænsningen af det miljøvurde-

rede areal mod nord, se Figur 6-11. Diget er synligt i terrænet og er ca. 600 meter langt, hvor ca. 

200 meter af diget følger arealets afgrænsning. Diger fortæller bl.a. om historien i landskabet og 

om Danmarks inddeling i sogne, ejerlav, om driften i marken og ejerforhold23. Af de lave måle-

bordsblade på Figur 6-9 fremgår digerne som udskiftningsdiger, der angiver markskel.  

 

Det er sandsynligt, at diget påvirkes som følge af gravning nær diget, som kan forårsage ned-

styrtning af diget eller påvirkning som følge af placering af oplag op ad det. Påvirkningen er lokal, 

da det kun er diget, som følger arealets afgrænsning, der påvirkes. Intensiteten af påvirkningen 

vil være meget høj, da diget kan blive påvirket permanent. Ifølge museumslovens § 29a må til-

standen af sten- og jorddiger ikke ændres24. I særlige tilfælde kan kommunen jf. museumslovens 

§ 29j, stk. 2, dispensere fra forbuddet, men der skal være så væsentlige samfundsinteresser, at 

de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de bevaringsinteresser, bestemmelsen skal sikre.25 

Den samlede konsekvens vurderes at være væsentlig, da der kun er ganske få diger tilbage i om-

rådet, som fortæller om områdets markinddeling.  

 

6.2.3 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed  
Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Landskabe-
lige konse-
kvenser ved 
gravning 

Med vished Lokal Høj Permanent Moderat 

Kultur 
historie 

     

Fredet for-
tidsminde 
med beskyt-
telseslinje 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Meget høj Permanent Væsentlig 

Beskyttede 
sten- og 
jorddiger 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Væsentlig 

 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Landskabet bør efterbehandles, så det indpasses i det omkringværende landskab. Det er Region 

Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt lodsejer der 

bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er særlige hensyn i 

forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller landskab – kan regio-

nen stille vilkår for at tilgodese disse. 

 

Påvirkningen af fortidsminderne kan afværges ved at afgrænsningen af det miljøvurderede areal 

tilpasses, så den følger beskyttelseslinjerne omkring de fredede fortidsminder.  

 

                                                   
23 Slots- og kulturstyrelsen, 2019, Sten- og jorddiger, https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-

diger/sten-og-jorddiger/  
24 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
25 Kulturarvsstyrelsen, Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, 2009, https://slks.dk/filead-

min/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
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Ved at holde en afstand til det beskyttede sten- og jorddige i den nordlige del af det miljøvurde-

rede areal, vurderes det at der ikke vil forekomme en påvirkning af diget. Påvirkningen vurderes 

derfor samlet set, at være moderat. 

 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig be-

tydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  

 

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 126, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væ-

sentligt. 

 

Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 71 Øvre Grejs Ådal beliggende ca. 650 meter øst for 

det miljøvurderede areal. Natura 2000-området består af habitatområde nr. 70. Nærmeste habi-

tatnaturtype på udpegningsgrundlaget er rigkær (7230) beliggende ca. 750 meter sydøst for det 

miljøvurderede areal.  

 

                                                   
26 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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Figur 6-13. Natura 2000-områder nær det miljøvurderede areal. 

 

Natura 2000-området omfatter Grejs Ådal med Fårup Sø og mose-engområdet Ollerup Kær. 

Nordsiden af Fårup Sø er fortrinsvis højstammet bøgeskov med elleskove ned imod søen. Syd for 

søen er der overdrev og dyrkede marker. I skovene ses flere steder hurtigt strømmende skov-

bække med kraftigt fald. Store dele af Grejs Å er ureguleret med gode fysiske forhold. Området 

rummer store arealer med rigkær flere steder med en artsrig vegetation med maj-gøgeurt og 

engblomme27.  

 

 

Tabel 6-1 Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 7028. 

                                                   
27 Natura 2000-basisanalyse 2015-2021 for Øvre Grejs Ådal, Natura 2000-område nr. 81, Habitatområde H70. Miljømi-

nisteriet, Naturstyrelsen. 2013.  
28 Natura 2000-plan 2016-2021 Øvre Grejs Ådal Natura 2000-område nr. 81 Habitatområde H70. Miljø- og Fødevaremi-

nisteriet, Naturstyrelsen. 2016. 
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Der er registreret levested for stor vandsalamander ca. 900 meter øst for det miljøvurderede 

areal29. Stor vandsalamander er almindelig i hele landet og lever i foråret og sommeren i rene 

vandhuller, hvor den yngler. Resten af året træffes arten på land, hvor den gemmer sig i vegeta-

tion, under sten og i huller om dagen.  

 

Skæv vindelsnegl lever på fugtige enge og krat eller rigkærsenge med højtvoksende star-arter. 

Den kan også ses på græsbevoksede åbne arealer eller i levende hegn.  

 

Bæklampret er knyttet til vandløb med god biologisk vandløbskvalitet. 

 

Odder lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand, salt- og ferskvand. Uforstyrrede 

vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjulmuligheder i form af vegetation, er oplagte 

levesteder30. 

 

Jævnfør afsnit 6.4.2 vurderes indvinding af råstoffer ikke at påvirke grundvandsstanden og derfor 

vurderes det, at habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet ikke påvirkes væ-

sentligt. Da vandstanden i våde naturtyper omkring det miljøvurderede areal desuden ikke påvir-

kes, vurderes det at levesteder for arter på habitatdirektivets udpegningsgrundlag ikke påvirkes 

væsentligt.  

 

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 731 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, 

derfor at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter ikke påvirker det 

nærmeste Natura 2000-området væsentligt.  

 

6.3.2 § 3 beskyttet natur 

En række naturtyper (f.eks. vandløb, ferske enge, moser, strandenge, søer) er beskyttet gennem 

naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang række sjældne dyr og 

planter. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes tilstand uden en 

dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 232. I forbindelse med dispensationen kan 

der stilles krav om etablering af erstatningsbiotop.  

 

Inden for den sydlige del af det miljøvurderede areal findes en beskyttet mose. Mosen er ved be-

sigtigelse i 2005 beskrevet som en spagnumdomineret hængesæk omkranset af pil. Derudover er 

der bl.a. registreret tranebær, smalbladet kæruld, rosmarinlyng og kragefod, der alle er typiske 

plantearter for naturtypen (næringsfattig sur mose).  

 

Umiddelbart syd for det miljøvurderede areal findes to beskyttede søer og der er yderligere ni be-

skyttede søer 100 - 500 meter fra arealet. Derudover findes et område med beskyttet fersk eng 

og mose ca. 250 meter syd for arealet. Desuden ligger størstedelen af den næringsfattige mose, 

der er beskrevet ovenfor, også udenfor arealet. 

 

                                                   
29 http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016 
30 https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/ 
31 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter. BEK nr 1595 af 06/12/2018 

32 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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Højeste HNV (High Natur Value)33 indenfor det miljøvurderede areal er 8 i mosen beskrevet oven-

for. Skalaen går fra 0 (lav) til 14 (høj). Denne score er opnået på baggrund af indikatorerne lav-

bundareal, beskyttet natur, nærhed til beskyttet natur, nærhed til småbiotop, ekstensiv markdrift 

og planteindikator 1, 2 og 334. Størstedelen af det øvrige areal er HNV 1-2 på baggrund af nær-

hed til beskyttet natur og nærhed til småbiotop.  

 

 

Figur 6-14. Beskyttede naturtyper inden for og omkring det miljøvurderede areal. 

 

I forhold til beskyttet natur indenfor det miljøvurderede areal vurderes det, at der er sandsynlig-

hed for at miljøpåvirkningen vil indtræde. Mosen er en sårbar naturtype, der er afhængig af næ-

ringsfattige forhold og den vil ikke umiddelbart kunne genskabes, hvis den fjernes. Så selvom på-

virkningen er lokal vil intensiteten være meget høj. Varigheden er permanent, da mosen ikke kan 

genskabes. Samlet vil konsekvensen være væsentlig.  

 

Det vurderes at der er mindre sandsynlighed for at beskyttet natur udenfor det miljøvurderede 

areal påvirkes da indvindingen af råstoffer ikke varigt påvirker grundvandsstanden i naturtyper 

udenfor arealet. Den geografiske udbredelse af påvirkningen er lokal og intensiteten vil være lav. 

Påvirkningens varighed vil være lang og den samlede konsekvens af påvirkningen af natur uden-

for arealet vil være ubetydelig. 

 

6.3.3 Plante og dyreliv  

Bilag IV arter: 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår en vurdering af om der med planen påvirkes de vilkår, som områderne kan til-

byde en bestand af en art (økologisk funktionalitet).  

 

                                                   
33 https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
34 Planteregistreringer med artsmiddelscore større eller lig med henholdsvis 2,5, 3,25 og 3,75.  
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Der er ikke registreret arter på habitatdirektivets bilag IV indenfor det miljøvurderede areal.  

 

Der er registeret birkemus ca. 500 meter øst for det miljøvurderede areal35. Birkemus er knyttet 

til lysåbne, ældre skove med rig bundvegetation, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker. 

Det vurderes, at der ikke er egnede raste- og ynglesteder for birkemus indenfor eller tæt på det 

miljøvurderede areal. 

 

Odder er registreret ca. 150 meter nord for det miljøvurderede areal (trafikdræbt?)35. Odder lever 

i tilknytning til både stillestående og rindende vand. Det vurderes, at der ikke er egnede raste- og 

ynglesteder for odder indenfor eller tæt på det miljøvurderede areal. 

Arter at padder kan have rastested i den næringsfattige mose i den østlige del af arealet. Da stør-

stedelen af mosen ligger udenfor det miljøvurderede areal vurderes det at råstofindvinding inden-

for området ikke ændrer arternes økologiske funktionalitet. 

 

Da det er mindre sandsynligt, at der sker en påvirkning af yngle- og rastesteder for arter på habi-

tatdirektivets bilag IV indenfor eller omkring det miljøvurderede areal og en påvirkning vil være 

lokal og med lav intensitet, vurderes der samlet at være en ubetydelig miljøpåvirkning af bilag 

IV-arter.  

 

Sjældne arter 

Der er registreret rød glente ca. 500 meter øst for det miljøvurderede areal35. Rød glente er knyt-

tet til kulturlandskabet36. Der er ikke registreret ynglende fugle inden for arealet.  

 

Der er registreret de fredede arter butsnudet frø, skrubtudse og maj-gøgeurt inden for en radius 

af ca. 1 km fra det miljøvurderede areal. Der er ikke registreret fredede arter indenfor arealet. 

 

Derudover er der bl.a. registreret insektarterne; moseperlemorsommerfugl, måne-vandnymfe, 

plantearterne; engblomme, dyndstar, hvid næbfrø, smuk perikon, slank blærerod, rosmarinlyng 

og svampearterne; slimstokket vokshat og tørvemos-vokshat omkring det miljøvurderede areal. 

Begge arter af insekter er knyttet til højmose/sure moser. Engblomme er knyttet til fugtige natur-

typer med kalkrig bund og er derfor sjælden i Danmark. Smuk perikon ses oftest på kalkfattig 

bund i hedebakker og i lyse skove og krat. De øvrige arter af planter er knyttet til sure nærings-

fattige og våde naturtyper. Begge arter af svampe er relativt sjældne i Danmark37. Arterne er så-

ledes alle knyttet til den næringsfattige mose i den østlige del af arealet.  

 

Det er sandsynligt at arter af sjældne insekter, planter og svampe bliver påvirket da størstedelen 

har levested i den beskyttede næringsfattige mose. Udbredelsen af påvirkningen er lokal og in-

tensiteten er høj, da arterne vil forsvinde, når mosen graves væk. Varigheden vil være perma-

nent, da mosen ikke kan genskabes. Samlet vurderes påvirkningen at være væsentlig.  

 

6.3.4 Økologiske forbindelser 

Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser har til formål at styrke forbindelser 

for dyr og planters naturlige bevægelsesveje. Formålet er at sikre dyr og planters mulighed for 

                                                   
35 Naturbasen. Licens: E05/2015 
36 https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=176 
37 https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp? 
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spredning. Ifølge Vejle Kommuneplan 2017-2029 må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etable-

ring af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmulighe-

der38. 

 

Den sydlige del af det miljøvurderede areal ligger indenfor økologisk forbindelse og potentiel øko-

logisk forbindelse. Indvinding indenfor den økologiske forbindelse vil ikke betyde, at forbindelsen 

brydes.  

 

Samlet vurderes det, at udlæg af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde er i overens-

stemmelse med interesserne vedr. sikring af spredningsmuligheder for dyr og planter i Vejle 

Kommuneplan 2017-29, da forbindelsen ikke forringes i væsentlig grad. 

 

 

Figur 6-15 Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser indenfor det miljøvurderede areal.  

  

6.3.5 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 
Ramsar-om-
råde 

Usandsynligt - - - Ikke væsent-
lig 

§ 3 beskyttet 
natur 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Væsentlig 

Plante og dy-
reliv 

Sandsynligt Lokal Høj Permanent Væsentlig 

 

                                                   
38  http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/hovedstruktur-og-retningslinjer/det-aabne-land/na-

turbeskyttelse/retningslinje-for-oekologiske-forbindelser-potentielle-oekologiske-forbindelser-og-potentielle-naturo/ret-

ningslinje-for-oekologiske-forbindelser-potentielle-oekologiske-forbindelser-og-potentielle-naturomraader.htm 
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6.3.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Da den beskyttede næringsfattige mose beliggende både indenfor og udenfor det miljøvurderede 

areal ikke kan genskabes, bør afgrænsningen af det miljøvurderede areal ændres, så det sikres, 

at der ikke sker en påvirkning af mosens naturtilstand hverken ved direkte bortgravning eller ved 

vandstandssænkning. Derved sikres både en sjælden naturtype og leve- og voksesteder for 

sjældne arter af dyr og planter.  

 

6.4 Vandmiljø 

Arealet er omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, og derfor vurderes videns-

niveauet i forhold til vandmiljø at være tilstrækkeligt. Området er dækket af grundvandskortlæg-

ningen for Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel,39, som blev afsluttet i 2014.  

 
6.4.1 Grundvand og vandforsyning 

Terrænkoterne i det miljøvurderede areal ligger omkring kote 86-98 m, med de laveste koter 

mod nord, og de højeste mod vest. Det miljøvurderede areal ligger, ifølge GEUS’ jordartskort, in-

denfor et område, hvor hovedparten af de terrænære aflejringer er angivet som glacialt moræne-

ler. Der er mindre forekomster af glacial smeltevandsgrus og postglacial ferskvandstørv inden for 

det miljøvurderede areal. 

 

Ifølge grundvandskortlægningen er der et tyndt terrænnært lerlag, hvorunder der ses ca. 80 m 

sand, som repræsenterer tre magasiner; to terrænnære magasiner og det øverste primære ma-

gasin. Herunder ses et lerlag med en tykkelse på ca. 10 m, hvorunder der ses yderligere to sand-

magasiner, med tykkelse på ca. 10-20 m, som er adskilte af et lerlag med en tykkelse på ca. 35 

m. Boringer ved det miljøvurderede areal viser tynde indslag af ler, primært i de øverste 3 m af 

lagserien, hvorunder der ses sand til bund af boringerne, ca. 13 m u.t. En enkelt boring, ved den 

nordlige afgrænsning af det miljøvurderede areal, viser en lagserie som øverste består af 8 m ler, 

hvorunder der ses vekslende lag af sand og ler til bund af boringen 40 m u.t.  
 
Grundvand 

Grundvandet ligger, ifølge et overfladenært potentialekort, imellem kote 60-63 m, og grund-

vandsstrømningen i det terrænnære magasin er mod sydøst. Pejlingerne fra nærområdet angiver 

dybder for det terrænnære grundvandsspejl mellem 24-30 m u. t. På baggrund af pejledata og 

det overfladenære potentialekort vurderes det, at der sandsynligvis ikke vil forekomme gravning 

under grundvandsspejlet indenfor det miljøvurderede areal. Det vides dog ikke hvor dybt råstof-

forekomsten fortsætter. Råstofgravning vil medføre, at den umættede zone mindskes, da en del 

af magasinet fjernes. Hydraulisk kan det have betydning for opholdstiden i den umættede zone, 

og der vil være kortere vej fra overfladen til grundvandsspejlet.  

 

Ifølge grundvandskortlægningen sker der ingen grundvandsdannelse til det primære magasin i 

hovedparten af det miljøvurderede areal. Kun i den nordvestligste del sker der grundvandsdan-

nelse i størrelsesordenen 5-300 mm/år, med stigende værdier mod nordvest.   

 

Det miljøvurderede areal ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, og over-

lapper delvist med indvindingsoplandet til Bredsten Vandværk (Figur 6-16). Det primære magasin 

i området, hvorfra Bredsten Vandværk indvinder, er vurderet til at have nogen-stor sårbarhed ift. 

nitrat ved det miljøvurderede areal, da lerdæklagene over det primære magasin er tynde. Det 

miljøvurderede areal ligger indenfor nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. Det 

nærmeste boringsnære beskyttelsesområde findes ca. 1,6 km mod nordøst ved Fårup Vandværks 

aktive indvindingsboring. 

                                                   
39 Naturstyrelsen, 2014. Redegørelse for Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel.  
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Hovedparten af det miljøvurdere areal ligger i et område, der ikke er okkerklassificeret40. Der ses 

enkelte afgrænsede områder med okkerklasse 4, dvs. ingen risiko for okkerudledning. I de fleste 

tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kvalitative på-

virkninger af grundvandet41. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb af foru-

renet vand fra naboarealer og muligheden for pyrit-oxidation med deraf følgende frigivelse af sul-

fat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller okker-

udfældning. Ved eventuel oxidationen af pyrit forventes dette primært at have betydning for 

vandkvaliteten i eventuelle gravesøer samt ved behov for afledning af vand fra det miljøvurde-

rede areal. Der vil i kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift således, at 

indvindingen ikke medfører kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvands-

ressourcen. 

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme en kvantitativ og/eller kvalitativ påvirkning 

af de øverste grundvandsmagasiner. Det skal dog bemærkes, at det meste af det sand/grus-

legme magasinet er en del af, er tørt, og der forventes ingen gravning under grundvandsspejlet. 

Påvirkningen vil være lokal, og intensiteten af påvirkningen på det terrænnære grundvandsmaga-

sin i forbindelse med råstofgravningen forventes at være middel,  

da en del af den umættede zone over det terrænnære grundvandfjernes ved grusgravning.  

En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da jordlag fjernes permanent. Konsekvensen 

for påvirkning af det terrænnære grundvand vurderes at være moderat.  

 

Det vurderes som mindre sandsynligt, at der vil ske påvirkning af de primære magasiner. Der for-

ventes ikke væsentlige udbredte lerdæklag mellem magasinerne i nærområdet, men råstofgrav-

ningen forventes udført over grundvandsspejlet. Indenfor det miljøvurderede areal er det pri-

mære magasin vurderet med nogen-stor sårbarhed over for nitrat, da dæklagene kun yder en be-

grænset beskyttelse. Det terrænnære lag af moræneler over råstofressourcener opsprækket og 

oxideret og er beskytter ikke grundvandet Derfor vurderes råstofgravning ikke at påvirke sårbar-

heden betydeligt, og som udgangspunkt ændres sårbarheden for de primære magasiner derfor 

ikke. En eventuel påvirkning vil være lokal, og forventes afgrænset til de terrænnære sandmaga-

siner. Såfremt det sikres, at eventuelle tykke, gennemgående lerlag, som adskiller magasinerne, 

ikke gennembrydes, er risikoen for forurening af de primære magasiner ikke øget væsentligt i 

forhold til den nuværende situation. Intensiteten for de primære magasiner vurderes at være lav. 

Der forventes begrænset konsekvens for de primære grundvandsmagasiner.  

 

Det vurderes, at det miljøvurderede areal kan inddrages i det eksisterende graveområde under 

forudsætning af, at der i tilladelsen hertil, opstilles de nødvendige vilkår til beskyttelse af grund-

vandsressourcen. Der skal stilles vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke medfø-

rer hverken kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. Efter-

behandling til natur og rekreative formål vil være en positiv indsats overfor nitrat i det udpegede 

nitratfølsomme indvindingsområde (NFI), og under råstofgravning tages arealet ud af omdrift.. 

Råstofgraving vil derfor kunne bidrage til at opretholde en god grundvandskvalitet med hensyn til 

nitrat.  

 
 

                                                   
40 Danmarks Arealinformation 
41 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Region Syddanmark, 2012. 
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Figur 6-16. Miljøvurderet areal, indvindingsoplande, drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsboringer og ni-

tratfølsomme arealer. 

Vandforsyning 

Der er ingen aktive vandforsyningsboringer indenfor det miljøvurderede areal. Der er, ifølge 

OIS42, ingen ejendomme med egen vandforsyning indenfor 150 m fra det miljøvurderede areal. 

Nær områdeafgrænsningen er der registreret en boring (Ballevej 101), hvor anvendelsen ikke er 

angivet. Boringen har tidligere været anvendt til husholdning, men ejendommen er, ifølge OIS, 

tilsluttet vandværk. Boringen er 40 m dyb med ca. 10 m vandsøjle over filtertop. Nærmeste ak-

tive vandforsyningsboring ligger i en afstand af ca. 700 m fra det miljøvurderede areal. Da der 

ikke forventes gravning under grundvandsspejlet, vurderes det, at disse indvindinger ikke vil 

blive påvirkede af råstofgravning. Der er stor afstand til nærmeste indvindingsboring til almen 

vandforsyning. På baggrund af afstanden vurderes det, at råstofindvinding over grundvandsspej-

let ikke vil medføre nogen kvantitativ påvirkning af grundvandet ved indvindingsboringer til al-

men vandforsyning. Da der ikke er betydelige beskyttende lerdæklag i området, skal der være 

særlig opmærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvandet, såfremt det miljøvurderede areal 

udlægges til graveområde. Det vurderes, at risikoen for evt. kvalitativ påvirkning kan håndteres 

med vilkår i forbindelse med en evt. tilladelse til indvinding af råstoffer. 
 

Det vurderes samlet set som mindre sandsynligt, at der kan forekomme en påvirkning af aktive 

indvindingsboringer, forudsat at der tages de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af 

grundvandsressourcen. Ved en eventuel påvirkning vil denne være meget lokal. Intensiteten af 

påvirkningen på vandforsyning i forbindelse med råstofgravningen forventes at være lav, da der 

ikke er aktive indvindingsboringer indenfor det miljøvurderede areal, og der ikke forventes grav-

ning under grundvandsspejlet. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da råstofgrav-

ningen forventes at forløbe over flere år. Konsekvensen for indvindingsboringer vurderes at være 

begrænset, da eventuel risiko for påvirkning kan imødekommes med vilkår i tilladelse til råstof-

indvinding.  

                                                   
42 www.ois.dk 
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6.4.2 Overfladevand 

Der er ingen beskyttede vandløb eller søer indenfor det miljøvurderede areal (Figur 6-17). Der er 

flere mindre søer i nærområdet, og det miljøvurderede areal berører en del af et beskyttet mose-

område mod syd. Det vurderes, på baggrund af potentialeforhold og digitale højdedata, at vand-

spejlene i disse søer og moseområdet repræsenterer et lokalt hængende, terrænnært vandspejl. 

Råstofindvinding forventes ikke at medføre varig ændring af den terrænnære grundvandsstand, 

og der forventes ingen direkte udledning til recipient. Hvis det lokale hængende vandspejl skyldes 

et afgrænset overfladenært lerlag, kan bortgravning af dele af lerlaget medføre risiko for dræning 

af moseområdet. Hvis der holdes afstand til de våde naturtyper vurderes det, at der ikke er risiko 

for væsentlige, varige påvirkninger af søer, vandløb og vådområder. 

 

 

Figur 6-17. Okkerpotentielle lavbundsområder43 og beskyttede vandløb samt øvrige vandløb og søer. 

 

6.4.3 Jordforurening 

Der findes ingen V1- eller V2-kortlagte grunde eller områdeklassificeringer indenfor det miljøvur-

derede areal (Figur 6-18).  

 

                                                   
43https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
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Figur 6-18. V1- og V2-kortlagte arealer. 

 

6.4.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed  
Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Terrænnært 
grundvands-

magasin 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Primært 
grundvands-
magasin 

Mindre sand-
synlig 

Lokal Lav Lang Begrænset 

Private ind-
vindinger 

Mindre sand-
synlig 

Lokal Lav Lang Begrænset 

 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for egentlige afværgetiltag, men af hensyn til kobling af magasi-

ner bør der stilles vilkår om, at gennemgående lerlag mellem magasinerne ikke gennembrydes, 

så risikoen for kvalitativ påvirkning af underliggende magasiner ikke øges. Der kan ligeledes blive 

stillet krav om, at der udarbejdes en beredskabsplan for uheld og spild. 

 

Råstofgravningsaktiviteter udgør kun en begrænset eller ingen risiko for forurening af grundvan-

det ved spild af brændstof, hydraulikolie mm44. Risikoen for forurening på baggrund af råstofind-

vindingsaktiviteter sammenlignes generelt med risiko for forurening på baggrund af landbrugets 

anvendelse af tunge maskiner i markerne. Den begrænsede risiko for forurening af grundvandet 

kan dog yderligere mindskes ved, at der i gravetilladelsen stilles vilkår om hensigtsmæssig opbe-

varing af brændstof og smøremidler og evt. eldrevet maskineri.     

 

                                                   
44 Teknisk notat, marts 2011. Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding.  
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Råstofindvindingen anses ikke som en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten, men det er vig-

tigt at have fokus på arealanvendelsen, når råstofindvindingen er afsluttet, da indvindingen som 

udgangspunkt vil medføre en reduktion af tykkelsen af den umættede zone.  

 

Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt 

lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er 

særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller 

landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 

 

Hvis det lokale hængende vandspejl skyldes et afgrænset overfladenært lerlag, kan bortgravning 

af dele af lerlaget medføre risiko for dræning af moseområdet. Hvis der holdes afstand til de våde 

naturtyper vurderes det, at der ikke er risiko for væsentlige, varige påvirkninger af søer, vandløb 

og vådområder. 
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

Det miljøvurderede areal ligger i nærheden af flere aktive graveområder, råstofinteresseområder 

og efterbehandlede graveområder. Den sydlige del af arealet er inden for råstofinteresseområde, 

og området grænser mod syd op til et udlagt råstofgraveområde, hvor der er ansøgt om en rå-

stoftilladelse. Grundet den nære placering kan der forventes kumulative effekter, hvad angår støj 

fra råstofindvindingen og trafikken til og fra områderne. Der vil derfor være en øget påvirkning 

fra støj lokalt, hvis flere områder udgraves samtidigt.  

 

I forbindelse med gravetilladelse kan der stilles vilkår i forhold til støj, sikkerhed m.m., som kan 

begrænse de kumulative effekter. 

 

Der vurderes ikke at være en kumulativ effekt på grundvandet i forbindelse med øvrige interesse-

områder og graveområder. 

 

Der har i lokalområdet været gravet i et stort område over mange år. Derfor bærer området rent 

landskabeligt allerede præg af teknisk aktivitet. Flere af råstofgravene er efterbehandlede og står 

derfor i kontrast til det oprindelige småbakkede landskab. Den kumulative påvirkning er mindre, 

da landskabet i forvejen er præget af råstofgravning og dertilhørende teknisk aktivitet.   

 

Der er ikke andre planer, projekter eller miljøforhold udover de nævnte, der vurderes at kunne 

kumulere med de forhold, der vurderes i den nærværende miljørapport. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.



   Side 4 

 

 

4/27 

 

1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af hvilke miljøforhold, som skal behandles yderli-

gere i de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 

Området vurderes i forhold til indvinding af sand, grus og sten. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil overordnet set 

altid resultere i forøget støjniveau i nær-

området. Indvinding, af- og pålæsning 

samt transport af råstoffer støjer.  

Planområdet er beliggende i et landom-

råde ca. 2,4 km N-NV for byen Bredsten. 

Der er ingen bygninger indenfor selve 

planområdet, men nogle ejendomme på 

Ballevej og Balle Nørremarksvej ligger 

meget tæt på områdeafgrænsningen. 

Der er ca. 14 boliger indenfor 200 m.  

Der er ca. 13 boliger indenfor 500 m.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Udover Bredsten, som ligger S-SØ for 

planområdet, findes der også andre byer 

og landsbyer i omegnen af området. Med 

danmarks fremherskende vindretning V-

SV, vil støjen i hovedparten af året blive 

båret i retning mod Ø-NØ. I denne ret-

ning er den nærmeste by Jelling, som lig-

ger ca. 3,5 km mod NØ. 

Herudover er der en del spredte land-

ejendomme i vindretningen, fx på Olle-

rupvej, og udover Jelling er den nærme-

ste bymøssige bebyggelse forstæder til 

Vejle. Disse ligger ca. 8,5 km mod øst, 

dvs. i ret stor afstand. 

Grundet vindretningen forventes det 

altså, at det er ved de nærmeste ejen-

domme, at den mest betydelige støjpå-

virkning vil være. 

Ca. 1,4 km mod SØ findes landsbyen Lild-

frost, og ca. 1,5 km mod S-SØ findes 

Balle. I øst-sydøstlig retning findes desu-

den Jennum og Skibet i afstande hhv. ca. 

4,4 km og ca. 4,7 km. 

Øvrige byer/landsbyer i nærområdet er 

Store Lihme, Ny Nørup og Lille Lihme 

Østermark, som alle ligger i sydvestlig 

retning og i afstande hhv. ca. 3,8 km, ca. 

3,2 km og ca. 4,6 km. Ca. 3,0 km mod V-

SV ligger Nørup. Kun ca. 800 m mod nord 
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Begrundelser/Bemærkninger 

ligger den mindre landsby Gammelby, og 

ca. 4,6 km mod N-NV ligger Gadbjerg. 

 

Støjbelastningen vil blive reguleret i rå-

stoftilladelserne, som vil stille vilkår om, 

at Miljøstyrelsens vejledende grænse-

værdier bliver overholdt. Tilladelsen vil 

typisk stille krav til indretning og drift af 

grusgraven således, at eventuelle nega-

tive påvirkninger kan afværges (f.eks. 

med støjvolde). 

Planområdet ligger udenfor støjbela-

stede arealer. De nærmeste arealer fin-

des ca. 500 m mod vest (grusgraveom-

råde), ca. 400 m mod syd (vindmøllestøj) 

og ca. 1,0 km mod NØ (vindmøllestøj), 

dvs. relativt tæt på. 

Sundhedstilstand   

 

 

 

 

X 

X Planen vurderes ikke at påvirke menne-

skers sundhed, forudsat at de fastsatte 

krav i en endelig gravetilladelse overhol-

des. Disse krav omfatter bl.a. vilkår, der 

regulerer forhold som grundvandsbe-

skyttelse, driftstider, støj, skrænthæld-

ninger og udkørselsforhold.  

Påvirkning af menneskers sundhed som 

følge af støj vurderes i miljørapporten. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke vil påvirke 

svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

 X  Planområdet ligger i et landområde og 

ifølge kommuneplanrammen udenfor re-

kreative områder, og de nærmeste findes 

ca. 3,8 km mod Ø-NØ og ca. 5,1 km mod 

Ø-SØ i hhv. Jelling og Skibet. 

Fårup Sø ligger ca. 1,6 km mod øst, og 

Engelsholm Sø ligger ca. 1,8 km mod 

vest.  

De nærmeste (støjfølsomme) friluftsom-

råder findes ifølge kommuneplanen ca. 

500 m mod øst, hvor der også findes et 

udsigtspunkt. Ca. 1,2 km mod vest, om-

kring Engelholm Sø, findes også frilufts-

områder og udsigtspunkter. 

Det kan ikke afvises, at en landskabelig 

ændring i planområdet vil kunne have en 

påvirkning på bl.a. udsigtspunkterne. 

Derudover kan øget støj potentielt på-

virke anvendelsen af friluftsområderne. 

Den nærmeste cykelrute findes langs 

Gammelbyvej, ca. 400 m mod nordvest.  

Fårup Sø ligger ca. 1,6 km mod øst, og 

Engelsholm Sø ligger ca. 1,8 km mod 

vest.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der er ingen vindmøller indenfor plan-

området, og de nærmeste findes ca. 1,0 

km mod syd (3 stk.), ca. 1,4 km mod SØ 

(1 stk.), ca. 2,7 km mod NV (1 stk.) og ca. 

2,9 km mod nord (6 stk.). 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Det nærmeste Natura 2000 område er 

habitatområde nr. 70 Øvre Grejs Ådal. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

X   Der findes ikke nogle Ramsar områder in-

den for nærhed af planområdet. 

§ 3 beskyttet natur  X  Inden for den sydlige del af planområdet 

findes en § 3 beskyttet mose.  

Syd for planområdet findes to § 3 beskyt-

tede søer, få meter fra plangrænsen. 

Yderligere 6 søer findes sydligt for plan-

området, hhv. 150, 100, 350, 350, 500 og 
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Begrundelser/Bemærkninger 

650 meter fra planområdet. Derudover 

findes et eng/mose område 250 meter 

syd for området.  

Mod sydvest findes et § 3 beskyttet over-

drev/mose område 500 meter fra projek-

området. 

Vest for planområdet findes et § 3 be-

skyttet mose/sø område, 400 meter fra 

planområdet. Nordvest findes et § 3 be-

skyttet moseområde, og et kombineret 

mose/eng område hhv. 450 og 550 me-

ter væk. 

Nord for planområdet findes 6 § 3 be-

skyttede søer, hhv. 400, 550, 250, 400, 

350 og 650 meter fra planområdet. 

750 meter nordøst for planområdet fin-

des et § 3 beskyttet vandløb, og omkring 

dette § 3 beskyttet eng og overdrev. 

Øst for planområdet findes et stort § 3 

beskyttet eng/mose/overdrevsområde 

650 meter fra planområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Plante og dyreliv  X  Bilag IV arter: 

Omkring planområdet er der registreret 

birkemus, odder og spidssnudet frø.  

Fugle: 

Jævnfør Naturbasen1, er der registreret 

                                                           

1 Licens: E05/2015 
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Begrundelser/Bemærkninger 

rød glente på udpegningsgrundlaget, in-

denfor en radius af 2 km fra planområ-

det. Rød glente også en rødlistet art. Der 

er ikke registreret nogle fugle inden for 

planområdet.  

Sjældne, udryddelsestru-

ede el. fredede dyr, plan-

ter el. naturtyper 

 X  Udover hvad der er nævnt ovenstående, 

findes: 

Habitatnaturtyper 

Inden for Natura 2000 området Øvre 

Grejs Ådal, findes der habitatnaturtyper. 

Den tættest på planområdet er rigkær, 

700 meter fra. Der findes i alt 7 områder 

af karakter rigkær i nærhed af planområ-

det. 

Fredede arter: 

Der er registreret butsnudet frø, skrub-

tudse og majgøgeurt inden for en radius 

af 2 km fra planområdet. 

Sjældne arter: 

Der er blandt andet registreret moseper-

lemorsommerfugl, måne-vandnymfe, 

engblomme, dyndstar, hvidnæbfrø, 

tvebo baldrian, smuk perikon, slank blæ-

rerod, rosmarinlyng og svamepene slim-

tokket vokshat og tøvemos-vokshat om-

kring planområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Økologiske forbindelser  X  Planområdet overlapper med en økolo-

gisk forbindelse.  

Fredninger X   Der er ikke nogle fredede områder om-

kring planområdet. 

Fredskov X   Der er ikke fredskov inden for planområ-

det. 

Skovrejsning X   Der er ikke skovrejsningsområde inden 

for planområdet. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

X   Der er ikke bygge- eller beskyttelseslinjer 

inden for planområdet. 

Kystnærhedszonen X   Planområdet ligger ikke inden for kyst-

nærhedszonen. 

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Planområdet ligger udenfor områder 

med bevaringsværdige landskaber.  

Der er langt til større sammenhængende 

landskaber. 

Planområdet ligger udenfor lavbundsare-

aler. 

Det kan ikke afvises, at der vil ske en be-

tydelig landskabelig ændring som følge af 
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Begrundelser/Bemærkninger 

en eventuel fremtidig råstofindvinding 

indenfor området, hvis det udlægges 

som graveområde. Det skal vurderes, om 

en indvinding i området vil have væsent-

lig betydning for den landskabelige 

værdi. 

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X Der er ingen områder med kulturhistori-

ske bevaringsværdier inden for planom-

rådet eller i umiddelbar nærhed. 

De ærmeste værdifulde kulturmiljøer fin-

des ca. 500 m mod syd. 

De nærmeste kulturarvsarealer findes ca. 

1,9 km mod S-SØ og ca. 2,3 km mod N-

NØ. 

De nærmeste kirker er Balle Valgmenig-

hedskirke og Bredsten Kirke, som findes 

hhv. ca. 2,0 km og ca. 2,9 km mod SØ, og 

Nørup Kirke, som ligger ca. 2,9 km mod 

vest. De nærmeste fredede områder lig-

ger omkring Balle Valgmenighedskirke og 

Nørup Kirke. 

Den nærmeste fredede bygning findes 

ca. 2,3 km mod SV. Det er også her samt 

2,6 km mod Ø-SØ, nordøst for Lildfrost, 

at de nærmeste bevringsværdige bygnin-

ger findes. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

 X  Der ligger beskyttede fortidsminder vest 

for planområdet, hvis beskyttelseslinjer 

overlapper med området (max ca. 80 m’s 

overlap). Der er ingen øvrige beskyttede 

fortidsminder indenfor selve planområ-

det. Der findes et ca. 400 m mod sydøst 

og 3 stk ca. 700 m mod syd. 

Der er ingen ikke-beskyttede fortidsmin-

der indenfor området. 

En evt. kommende udgravning skal imid-

lertid udføres jf. museumslovens § 27. 

Stk. 2. ”Findes der under jordarbejde spor 

af fortidsminder, skal arbejdet standses, i 

det omfang det berører fortidsmindet. 

Fortidsmindet skal straks anmeldes til 

kulturministeren eller det nærmeste 

statslige eller statsanerkendte kulturhi-

storiske museum…” 

Jordbrug  X  Planområdet ligger indenfor udpegede 

særligt værdifulde landbrugsområder. 

Geologiske interesser   X Planområdet ligger udenfor områder 

med geologiske bevaringsværdier. 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

 X  Den nordlige del af områdeafgrænsnin-

gen er sammenfaldende med forløbet af 

et beskyttet sten- eller jorddige. Der er li-

geledes et beskyttet dige, hvis østlige 

ende ligger lige ved den sydvestligste del 
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Begrundelser/Bemærkninger 

af områdeafgrænsningen. Der er ingen 

diger indenfor selve området. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang kan ske via Ballevej eller Balle 

Nørremarksvej videre til det overord-

nede vejnet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Oversigtsforhold ved vejadgang. 

Støj fra trafik  X  Der er huse på Ballevej og Balle Nørre-

marksvej, hvis beboere muligvis vil kunne 

blive påvirkede, hvis planområdet udlæg-

ges til graveområde, og der engang ind-

vindes råstoffer med evt. øget og tun-

gere trafik til følge. 

Risiko for ulykker   X Der er ikke særskilt risiko for ulykker i 

forbindelse med råstofgravningen.  

Da det ikke er tilladt for uvedkommende 

at opholde sig eller færdes i planområ-

det, bør det ikke i sig selv udgøre en ri-

siko for befolkningen. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  X  Planområdet er 31,0 Ha.  

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der vil altid være energiforbrug i forbin-

delse med drift og transport af råstoffer. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Hvis råstofferne ikke hentes fra planom-

rådet vil de skulle hentes et andet sted, 

hvor der også vil være et energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Mængderne er ikke 

kendt på nuværende tidspunkt. Men der 

vil sandsynligvis være et stort forbrug. 

Vandet vil nedsive igen. Der vil dog være 

et mindre tab ved fordampning og ved 

bortførsel af materialer. 

Da der på nuværende tidspunkt ikke er 

tale om et specifikt projekt, men en plan-

ændring, behandles emnet ikke yderli-

gere. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Der forventes en fremtidig  indvinding af 

sand, grus og sten, hvis planområdet ud-

lægges. Der er normalt ikke noget for-

brug af produkter eller materialer ved 

indvinding af sand, grus og sten. Der vil 

benyttes olie og drivmidler til maskinel.  

Planområdet vil være med til at dække 

regionens behov for sand, grus og sten. 

Affald X   Indvinding af sand, grus og sten resulte-

rer normalt ikke i affald. Evt. brændbart 

affald og eller farligt affald fra maskiner 

(olie mv.) vil bortskaffes i henhold til 
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Begrundelser/Bemærkninger 

kommunens affaldsregulativ. Der vil 

være tale om begrænsede mængder. 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt  X  Der må forventes en vis mængde støv i 

forbindelse med gravning af sand, grus 

og sten, hvis planområdet udlægges til 

graveområde, og der i fremtiden indvin-

des råstoffer her. 

Der kan i tørre perioder forekomme støv 

på grund af kørsel på ubefæstede arealer 

samt fra materialestakke. 

Ca. 2,4 km mod vest er der et eksiste-

rende aktivt graveområde, hvorfra der 

kan udvikles støv under gravning. Der er 

ikke kendskab til øvrige emissions-/lugt-

følsomme aktiviteter i nærområdet.  

Lys og refleksioner   X Der forudsættes, at der ikke graves om 

natten, og dermed ikke er behov for be-

lysning. 

I vinterperioden er der behov for lyskil-

der ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner. Belysningen vurderes ikke at 

give anledning til gener, da lyskilder bli-

ver placeret så de ikke oplyser naboarea-

ler til planområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Jordforurening   X Der er ingen V1- eller V2-kortlagte 

grunde indenfor planområdet. De nær-

meste kortlagte grunde (V1) findes ca. 

1,2 km mod nord, ca. 1,4 km mod SØ og 

ca. 2,2 km mod SV. Der er mindre V2-

kortlagte grunde ca. 900 m mod vest og 

ca. 1,2 km mod N-NV i Gammelby. 

De nærmeste områdeklassificerede om-

råder findes ca. 1,7 km mod S-SØ i Balle, 

nord for Bredsten. 

Generelt er der ikke større risiko for jord-

forurening i forbindelse med råstofind-

vinding end ved almindelig jordbrugs-

mæssig drift eller anlægsarbejde. Det 

nye arealudlæg vurderes ikke at medføre 

risiko for forurening af jorden, såfremt 

olie og kemikalier opbevares forsvarligt 

og i overensstemmelse med gældende 

regler. 

Spild af forurenende stoffer såsom olie 

kan forekomme f.eks. ved fejl under brug 

eller ved reparation af hydrauliske syste-

mer på maskiner. Det udgør normalt ikke 

et problem i råstofgrave. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Planområdet ligger indenfor områder 

med særlige drikkevandsinteresser. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Den østligste halvdel af planområdet lig-

ger indenfor et indvindingsopland til 

Bredsten Vandværk (udenfor OSD). Kun 

ca. 500 m mod vest, ca. 1,3 km mod N-

NØ og ca. 1,5 km mod syd er der indvin-

dingsoplande indenfor OSD. 

Planområdet ligger indenfor indsatsom-

råder indenfor nitratfølsomme indvin-

dingsområder (NFI). 

I miljørapporten2 for de nu udlagte grave-

områder syd og sydvest for planområdet 

(Sødover) bemærkes det at: ” Vejle Kom-

mune har, i et notat af 17. december 

2014 til Region Syddanmark, på basis af 

den nye viden fra grundvandskortlægnin-

gen frarådet, at graveområdet Sødover 

udlægges inden for indvindingsoplandet 

til Bredsten Vandværk, fordi der er tale 

om forholdsvis korte boringer, lille af-

stand til kildepladsen, og da der samti-

digt er en stor sårbarhed.” Det blev dog i 

sidste ende konkluderet, at det kan lade 

sig gøre at indvinde råstoffer indenfor 

disse tilstødende områder, som i dag er 

udlagt.  

                                                           

2 Miljøvurdering af Råstofgraveområde Sødover II til Råstofplan 2016: https://rsyd.dk/wm495870  

https://rsyd.dk/wm495870
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der er hverken vandboringer eller anlæg 

indenfor planområdet. 

Der er 10 vandværker i indenfor en ra-

dius af 5-6 Km fra planområdet.  

Der er en del små enkeltvandværker, 

samt anlæg til markvandning og erhverv i 

nærheden i afstande imellem ca. 1,2-2,9 

km. 

De nærmeste fem vandforsyningsborin-

ger findes i afstande imellem ca. 0,7-1,5 

km. Tre af de fem boringer anvendes til 

privat husholdning, og boringen med 

DGU nr. 115.1188, som findes a. 1,5 km 

mod SØ er tilknyttet Lildfrost Vandværk. 

Øvrige boringer i nærheden anvendes fx 

til formål som privat husholdning, mark-

vanding og industri/procesvand. 

Overfladevand   X Der er ingen vandløb eller søer indenfor 

selve planområdet. Der findes to mindre 

søer ved og ca. 100 m syd for ejendom-

men Balle Nørremarksvej 11. Der findes 

en del andre mindre søer i områderne 

omkring planområdet. Der findes ca. 18 

mindre søer indenfor en radius af ca. 500 

m, og de findes i alle retninger omkring 

planområdet. Der er også moseområder 

og engområder i nærområdet, og plan-
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Begrundelser/Bemærkninger 

området overlapper med et moseom-

råde, som ligger syd for Balle Nørre-

marksvej 11 og 13. 

De nærmeste (beskyttede) vandløb er ca. 

800 m mod NØ, ca. 1,0 km mod SØ og ca. 

1,3 km mod SV. De har forbindelse til de 

store søer Fårup Sø og Engelsholm Sø, 

som ligger hhv. Ø-NØ og V-SV for plan-

området og er omgivet af søbeskyttelses-

linjer. Søerne har forbindelse til Grejs Å 

og Vejle Å. 

Råstof indvinding under grundvandsspej-
let forventes ikke at at medføre varig æn-
dring af terrænnære grundvandsstand. 
Der forventes ingen direkte udledning til 
recipient. På den baggrund vurderes det 
at sandsynligheden for væsentlige, varige 
påvirkninger af vandløb og søer er lille. 

Udledning af spildevand X   Der udledes ikke spildevand i forbindelse 

med råstofgravning. 

Støj og vibrationer   X Ca. 2,4 km mod vest er der et eksiste-

rende aktivt graveområde, hvorfra der 

kan komme støj. Der er ikke kendskab til 

støjende virksomheder i nærheden af 

planområdet. 

Ledningsoplysninger 



   Side 24 

 

 

24/27 

 

Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

POL ledninger   X Ingen kommentarer fra forsvaret. 

Naturgasledninger   X Ingen ledninger i nærheden. 

El-ledninger  X  El-ledninger gennemskærer området i 

den sydlige del. Længst mod øst findes 

der også ledninger, som ligger meget tæt 

på områdeafgrænsningen. 

Kloakledninger   X En spildevandsledning (Vejle Spildevand) 

løber langs med Ballevej, øst for planom-

rådet. Ledningen ligger udenfor område-

afgrænsningen, på den østlige side af 

Ballevej. 

Telefon- og datakabler  X  Ledninger går indenfor området i den 

sydlige del ved ejendommene Balle Nør-

remarksvej 11 og 13. Der er også lednin-

ger meget tæt på områdeafgrænsingen 

længst mod øst. 

Vandforsyningsledninger  X  Der er vandforsyningsledninger (Nørup 

Vandværk) indenfor området. 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan   X Planområdet er ikke omfattet af udlagte 

rammeområder. Planområdet er omfat-

tet af en række retningslinjer i kommun-
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Begrundelser/Bemærkninger 

planen vedr.: Særlig værdifuldt land-

brugsområde, Naturbeskyttelsesområde, 

økologiske forbindelser. 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod Vandplan -

Hovedvandopland 1.11 Lillebælt/Jylland 

Affaldsplan X   ikke relevant 

Trafikplan X   ikke relevant 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Området ligger indenfor Nørup vandværk 

forsyningområde. 

Landsplandirektiv   X Der er ingen udpegning ifølge landsplans-

direktiver. 

Afstand til Lufthavn  X  Afstand til Billund Lufthavn er ca. 12 km 

Afstand til Esbjerg Lufthavn er ca. 55 km 
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2.1 Kumulative effecter 

Planområdet støder op til områder mod syd og vest, som er under ansøgning for gravning af 

sand, grus og sten. Den nærmeste aktive grusgrav findes ca. 2,1 km mod vest. I denne retning, 

tæt på planområdet, er der desuden nogle efterbehandlede og afsluttede graveområder for 

sand, grus og sten. Et andet aktivt graveområde for sand, grus og sten findes ca. 7,8 km mod SØ 

ved Jerlev, hvor der også er efterbehandlede områder og et område, som er under ansøgning. Ca. 

7,8 km og ca. 8,4 km hhv. V-SV og SV for planområdet, nord og syd for Vandel, findes også to ak-

tive graveområder. Ca. 10,2 km mod SV, øst for Frederikshåb, findes endnu et aktivt område, 

samt tilstødende områder, som er indsendt som forslag til at blive udlagt som graveområder i for-

bindelse med Råstofplan 2020. Disse områder screenes sideløbende med dette. Et andet fore-

slået graveområde, som screenes sideløbende med dette findes ca. 10,5 km mod vest, lige øst for 

Billund.  

Hvis planområdet samt de beskrevne eksisterende graveområder tæt på, medtages i Råstofplan 

2020, og der indvindes i flere områder samtidig, kan der være kumulative effekter.  

Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der, både i planområdet, 

samt andre nærliggende graveområder under ansøgning og eksisterende grave, indvindes under 

grundvandsspejlet samtidig. Denne kumulative effekt vil kunne påvirke de omkringliggende våde 

naturtyper. 

Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder. Dette kan fx medvirke til en øget påvirkning af fri-

luftsområderne i nærområdet, bl.a. omkring Engelsholm Sø. 

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som kan bidrage til kumulative ef-

fekter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 

 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 

Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  

 



   Side 27 

 

 

27/27 

 

 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning, Sundhedstilstand, Friluftsliv / Rekreative interes-

ser)  

 Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000 områder, § 3 beskyttet natur, Plante og dyre-

liv, Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, Økologiske forbin-

delser)  

 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Arkæologiske forhold og fortidsmin-

der, Jordbrug, Beskyttede sten- og jorddiger)  

 Trafik og transport (Trafikafvikling/ -kapacitet, Sikkerhed/tryghed, Støj fra trafik)  

 Ressourceanvendelse (Arealforbrug)  

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Luft/emissioner og lugt, Grundvand og vandfor-

syning)  

 Ledningsoplysninger (El-ledninger, Telefon- og datakabler, Vandforsyningsledninger) 

 Andre planer (Afstand til Billund Lufthavn)  
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BILAG 2 

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER  

 

Der er i perioden mellem den 13. september 2019 til 4. oktober 2019 gennemført en høring af de 

berørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. Hø-

ringen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og konkrete projekter (VVM)45. 

 

Der er foretaget en høring af Vejle Kommune, VejleMuseerne som ansvarligt arkæologisk mu-

seum, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer, lufthavnsmyndigheden og Miljøstyrelsen. 

 

Vejle Kommune 
Natur 

§ 3 mosen, som delvist ligger i området, er et værdifuldt fattigkær.  

 

Svar: Miljørapporten beskriver den beskyttede natur og vurderer miljøpåvirkningerne.  Der fore-

slås afværgeforanstaltninger for at påvirkningen af mosen bliver mindre.  

 

Grundvand 

Der bør ikke udlægges råstofgraveområder inden for Bredsten Vandværks indvindingsopland (øst-

ligste halvdel af planområdet). Området er sårbart (der er fundet et af de nye pesticider i en af 

vandværkets boringer: N,N-Dimethylsulfamid (DMS) 0,017 μg/l i boring 115.652), og alle vand-

værkets boringer er korte. 

 

Svar:  

På baggrund af pejledata og det overfladenære potentialekort vurderes det, at der sandsynligvis 

ikke vil forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor det miljøvurderede areal. Der vil i 

en evt. kommende råstoftilladelse blive stillet vilkår til indretning og drift således, at indvindingen 

ikke medfører kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. 

 

Der er stor afstand til Bredsten Vandværks aktive indvindingsboringer, og det vurderes, at råstof-

indvinding over grundvandsspejlet ikke vil medføre nogen kvantitativ påvirkning af grundvandet 

ved indvindingsboringerne.  

 

Indenfor det miljøvurderede areal er det primære magasin vurderet med nogen-stor sårbarhed 

over for nitrat, da dæklagene kun yder en begrænset beskyttelse. Selv om en mindre del af dæk-

lagene findes over råstofressourcen, vurderes råstofgravning ikke at påvirke sårbarheden betyde-

ligt, og som udgangspunkt ændres sårbarheden for de primære magasiner ikke. Da der ikke er 

betydelige beskyttende lerdæklag i området, skal der dog være særlig opmærksomhed på kvali-

tativ påvirkning af grundvandet, såfremt det miljøvurderede areal udlægges til graveområde. Det 

vurderes, at risikoen for evt. kvalitativ påvirkning kan håndteres med vilkår i forbindelse med en 

evt. tilladelse til indvinding af råstoffer. Der skal stilles vilkår til indretning og drift således, at ind-

vindingen ikke medfører hverken kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grund-

vandsressourcen. Efterbehandling til natur og rekreative formål vil være en positiv indsats overfor 

nitrat i det udpegede nitratfølsomme indvindingsområde (NFI), og en gravetilladelse vil på sigt 

kunne bidrage til at opretholde en god grundvandskvalitet. 

  

 

                                                   
45 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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Diverse 

Området ligger i lufthavnens Birdstrike zone C.  

 

Svar: Bemærkningen er taget til efterretning.  

 

VejleMuseerne 
Indledningsvis skal det bemærkes, at der i de tre foreslåede graveområder på forhånd er kend-

skab til meget få fortidsminder, og der ud denne synsvinkel er tale om ret velvalgte områder.  

 

At der ikke på forhånd er registreret fortidsminder betyder ikke, at det ikke kan vise sig, at der i 

et vist omfang faktisk befinder sig væsentlige fortidsminder under muldlaget. Vi må altså kraftigt 

anbefale, at der forud for råstofindvinding gennemføres arkæologiske forundersøgelser efter reg-

lerne i museumslovens §26.  

 

Svar: Vedr. frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejdet er det først relevant i forbindelse 

med ansøgning om gravetilladelse.  

 

I det følgende er der bemærkninger, som specifikt går på de enkelte graveområder. 

 

Balle By, Bredsten: Beskyttelseslinjer fra to fredede gravhøje på naboarealer går ind i det foreslå-

ede gravområde. Her bør grænsen tilpasses, så den følger beskyttelseslinjerne. I øvrigt er der 

flere steder, hvor forhistorisk bebyggelse kan have været oplagt. 

 

Svar: Ændring af afgrænsning er tilføjet som mulig afværgeforanstaltning.  

 

Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 
Ingen kommentarer. 

 

Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 
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23.04.2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår i 

vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Frederikshåb i Vejle Kommune behandles forholdet til 

det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1.  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 1,8 km vest for det miljøvurderede areal. Det er Natura 2000-

område N82 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage og udgøres af habitatområde H71 og 

fuglebeskyttelsesområde F46. Nærmeste Ramsarområde er ”Lillebælt” R15, der også er 

fuglebeskyttelsesområde F47, og som ligger ca. 35 km sydøst for det miljøvurderede areal. 

Det er i rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller 

deres udpegningsgrundlag og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 

6.3.1, 6.3.5 og 6.3.6). 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-området er der foretaget følgende opdatering: 

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde H71: 

 

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F46: 

   

Natravn (A224) er således tilføjet udpegningsgrundlaget.  

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


23.04.2021   

 

Størstedelen af Natura 2000-området udgøres af indlandsklitter. Dog strækker der sig en tunge af 

ferskvandsgrus ind over Randbøl Hede fra sydøst. De mest markante klitdannelser i området er 

Staldbakkerne mod nordøst og Morbanke mod vest. 

Trane og tinksmed har fortrinsvis levested i åbne hedemoser og tilgroede moser samt til tider i mindre 

skovmoser. Hedelærke foretrækker åbne, sandede områder ofte med forekomst af lav vegetation af 

spredte træer og buske. Typiske levesteder er dog hede og klitheder. Rødrygget tornskade foretrækker 

åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, slåen og ene og i krat og levende hegn og findes således ofte 

på overdrev, græsningsenge og i ryddede arealer i skove og skovbryn.  

Natravn yngler i Danmark helt overvejende på heder med spredt bevoksning af fyrretræer og i åbne fyrre- 

og nåleskove på sandet jordbund. Den danske ynglebestand blev i perioden 2010-12 opgjort til knap 500 

ynglepar. Arten er trækfugl, der overvintrer i Øst- og Sydafrika. Natravn er udbredt især i den vestlige og 

nordlige del af Jylland. I forbindelse med gennemførelsen af overvågningen i 2019 blev der i dette 

fuglebeskyttelsesområde registreret 4 par. Alle 4 par findes i den del af Frederikshåb Plantage, som i 2019 

blev en del af fuglebeskyttelsesområdet som følge af udvidelsen af fuglebeskyttelsesområdets grænser 

(den nordlige del af fuglebeskyttelsesområdet).  Alle par blev fundet i sandede områder, hvor der er flere 

partier med små fyrretræer samt større åbne områder, som arten gerne fouragerer over. På baggrund af at 

der i fuglebeskyttelsesområdet findes flere sammenhængendende områder med en sådan biotop, vurderes 

der ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte yngleforekomst i fuglebeskyttelsesområdet. 

Der er ikke registreret arter af fugle på hverken det gældende eller det foreslåede udpegningsgrundlag 

indenfor eller i nærheden af det miljøvurderede areal. Arealet vurderes ikke at være levested for nogle af 

arterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, da det er landbrugsjord i omdrift og 

plantage.  

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal derfor, at 

planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter ikke påvirker det nærmeste Natura 

2000-området væsentligt.  

På baggrund af ovenstående vurderer Region Syddanmark, at det kan afvises at råstofindvindingen vil 

kunne påvirke naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede 

udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-områdets integritet. 
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1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som en del af 

den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder miljøvurderet. Mil-

jøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af områdets egnethed 

som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan indvindes, og dels 

som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger af det enkelte område. Med afsæt i vurderin-

gerne af hvert enkelt planområde foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der skal indgå 

i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sammenskrives i én samlet miljørapport til Råstof-

plan 2020, herunder forslag til afværgeforanstaltninger og overvågning. 

 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for sand, grus og sten ved 

Frederikshåb ca. 6 km nordvest for Egtved i Vejle Kommune, som er foreslået af Entreprenør 

Henning Have A/S i forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 

2020. Sten, sand og grus bruges overvejende til bygge- og anlægsarbejder. Miljørapporten er ud-

arbejdet for at vurdere, om der er potentielt væsentlige indvirkninger på miljøet, hvis området 

udlægges som graveområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse, af om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den sam-

lede miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår, sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser. I den nærværende miljørapport beskri-

ves derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i om-

rådet.  

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde, jævnfør Figur 2-1. 

 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Re-

gion Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Området er afgrænset på baggrund af forslag fra Entreprenør Henning Have A/S.   

 

Det miljøvurderede areal består af tre delområder, der samlet er 4,9 ha. Arealerne ligger umid-

delbart øst for Frederikshåb i Vejle Kommune og afgrænses med nord af Springbjergvej, mod øst 

af Hærvejen og imod vest og syd af levende hegn. Terrænet er fladt og anvendes delvist til land-

brugsjord i omdrift/areal til afgræsning/høslet og delvist plantage og læhegn. To af delarealerne 

grænser til eksisterende graveområde. De miljøvurderede arealer er en udvidelse af et aktivt gra-

veområde. Igennem det østlige del af det miljøvurderede areal løber en højspændingsledning og 

derudover er der ingen tekniske anlæg indenfor arealerne.  

 

Indvinding kan blive foretaget hele året i forbindelse med, at der er behov for råstofferne. Efter 

afsluttet indvinding skal arealet efterbehandles efter en godkendt efterbehandlingsplan. 

 

 

Figur 2-1 Det miljøvurderede areal. 
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle væsentlige indvirk-

ninger, der er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Berørte myndigheder er hørt og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Råstofressourcen vurderes at være ca. 520.000m3 sand, grus og sten, heraf ca. 100.000 m3 grus 

og sten > 2 mm. 

Region Syddanmark vurderer, at råstofforekomsten kan bidrage til råstofforsyningen i Trekant-

området.  

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Der findes ingen bygninger indenfor det miljøvurderede areal, men der findes en del spredt be-

byggelse, herunder flere ejendomme i nærområdet. Der findes tre beboelsesejendomme inden for 

en afstand af 100 meter af arealet. Der vurderes ikke at være nogen påvirkning af landsbyer og 

spredt boligbebyggelse i det åbne land. Det forudsættes at der benyttes den samme adgangsvej 

som den der er til den nuværende råstofgrav. 

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport i et område, hvor der i forvejen er støj fra det eksisterende graveområde. Det for-

ventes, at støjen svarer til den nuværende støjpåvirkning. I forbindelse med en konkret gravetil-

ladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støjbelastningen vil blive reguleret med vil-

kår i tilladelsen. Selvom de vejledende grænseværdier for støj bliver overholdt, kan støjen stadig 

virke generende for de omkringboende. 

 

Friluftsliv og rekreative interesser 

Liegård Plantage og Frederikshåb Plantage som ligger hhv. ca. 150 meter øst for og 250 meter 

nord for, indeholder en række stier og skovveje, så de kan anvendes rekreativt. Øst for det miljø-

vurderede areal forløber Hærvejen, som er en cykel- og vandrerute. Desuden forløber cykelruten 

Plantageruten langs Springbjergvej. Der er ikke direkte påvirkning af de rekreative interesser, da 

de kan opretholdes. Påvirkningen af interesserne er dermed afledte i form af støj og visuel på-

virkning. 

 

Råstofindvinding inden for det miljøvurderede areal forventes at medføre støj af samme styrke 

som fra det eksisterende graveområde, da det miljøvurderede areal er en udvidelse af det eksi-

sterende råstofgraveområde. Selvom de vejledende grænseværdier for støj bliver overholdt, kan 

støjen stadig virke generende for besøgende Liegård Plantage og Frederikshåb. Støjbelastningen 

vurderes at være begrænset, da der er tale om en udvidelse af et eksisterende graveområde. 

 

Det miljøvurderede areal ændres permanent, hvorfor også den visuelle påvirkning set fra skov-

bryn og cykelruterne ændres permanent, hvorfor konsekvensen af den visuelle påvirkning for de 

rekreative interesser vurderes at være moderat. 

 

Infrastruktur 

Råstofindvinding inden for det miljøvurderede areal forventes ikke at medføre øget lastbiltrafik på 

det lokale vejnet, da der er tale om en udvidelse af et eksisterende råstofgraveområde. Udvidel-

sen skal deraf ses som en forlængelse af den periode, hvor der kan ske råstofgravning i området. 
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Landskab 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, 

der graver efter sand, sten og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af området. 

Indvindingen vil foregå i et område, som består af beplantningsbælter, plantage og landbrugsare-

aler. Råstofindvindingen medfører under og efter indvinding en markant landskabspåvirkning, da 

terrænet ændres permanent, når store mængder sand, sten og grus fjernes fra området. På nu-

værende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, hvorfor det ikke er muligt at 

vurdere på, hvordan landskabet ændres som følge af planen. På den baggrund vurderes konse-

kvenserne for landskabet ved gravning at være moderat. 

 

Naturinteresser 

Pga. afstanden til nærmeste Natura 2000-område vurderes der ikke at være en væsentlig påvirk-

ning af områdets udpegningsgrundlag. Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor arealet. 

Nærmeste beskyttet natur er en sø beliggende tæt på arealet. Beskyttet natur udenfor arealet vil 

ikke blive påvirket, da det ikke forventes, at der vil blive gravet under grundvandpejlet. Der er 

ikke registreret sjældne eller beskyttede arter af dyr eller planter indenfor arealet, og det vurde-

res ligeledes ikke at sjældne eller beskyttede arter kan have levested indenfor det miljøvurderede 

areal. 

 

Vandmiljø 

Grundvandet ved det miljøvurderede areal ligger ca. 20 m u.t, og det vurderes, at der sandsyn-

ligvis ikke vil forekomme gravning under grundvandsspejlet, da størstedelen af ressourcen for-

ventes at ligge over grundvandsspejlet. Der ligger ingen aktive vandforsyningsboringer indenfor 

det miljøvurderede areal. Da der ikke er væsentlige beskyttende lerdæklag i området, og der ind-

vindes vand fra det terrænnære magasin, skal der være særlig opmærksomhed på kvalitativ på-

virkning af grundvandet. Det vurderes, at en evt. risiko kan imødekommes med vilkår i tilladelsen 

til råstofindvinding.  

 

Der er ingen beskyttede vandløb eller naturtyper indenfor det miljøvurderede areal. Der forventes 

ingen gravning under grundvandsspejlet, og en eventuel mindre afsænkning af det terrænnære 

grundvandsspejl, i forbindelse med råstofgravning, vil være lokal, og sandsynligvis ikke overstige 

de naturlige årstidsvariationer for det terrænnære magasin.  

 

3.3 Samlet vurdering 

Det vurderes at Natura 2000 området ikke vil blive væsentligt påvirket. Det vurderes at kumula-

tive effekter kan imødegås gennem vilkår i en kommende, eventuel tilladelse til råstofgravning. 

Det vurderes, at indvindingen vil have en moderat konsekvens for befolkning og sundhed, støj, 

visuel påvirkning, infrastruktur, landskab og terrænnært grundvand.  
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold indenfor det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette. Kortlægningen af miljøstatus danner 

grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne. I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning 

af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirkninger ved realisering af råstofplanen. Relevant 

lovgivning og planlægning behandles i forbindelse med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6.  

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkning tages udgangspunkt i en worst case betragtning, 

som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet. Det forudsættes ved miljøvurderingerne 

dog at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg og større vandløb og søer, samt bebyggelser 

inkl. adgangsveje hertil ikke påvirkes af planen. Ved den konkrete gravetilladelse kan udnyttelsen 

af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurderet i miljørap-

porten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som det potentielle graveområde medfører, er systematisk vurderet 

ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljø-

påvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 

  

Geografisk udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 
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miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at be-

vare funktion og struktur. 

 

Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 
 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 

 

Konsekvens 

Planens konsekvens vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede effekt ud fra sand-

synlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for en miljøparameter kan være både positiv og negativ. Begge typer ef-

fekter er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 

 

 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 
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 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  
 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfat-

tende afsnit i et skema som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirk-

ningsgrad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 

3 

Sandsynligt National/inter-

national 

Meget høj Permanent Meget væsent-

lig 

Miljøpåvirkning 

4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  

(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 

  

4.4 Kumulative effekter 

I Kapitel 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, der 

kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirkninger.  
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5. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 5-1 viser det miljøvurderede areal set i sammenhæng med gældende råstofinteresseområ-

der og en aktiv råstofgrav. Størstedelen af arealet er inden for et råstofinteresseområde, og area-

let er en udvidelse af den aktive råstofgrav. 

 

 

Figur 5-1. Forslag til graveområde, i relation til eventuelle råstofgrave, graveområder og interesseområder i 

Råstofplan 20162. 

Arealet har terrænkote +73-79 m (Figur 5-2, Figur 5-3 og Figur 5-4). Terrænet er højest i den 

østlige del af området, hvor en nordøst-sydvest gående langstrakt bakke strækker sig ind i områ-

det. Jf. Per Smeds landskabskort (Figur 6-7) ligger arealet i et randmorænelandskab, som både 

nord og syd for det aktuelle område gennembrydes af smeltevandssletter. Jævnfør GEUS’ jord-

artskort3 findes der glacialt smeltevandsgrus i hele det miljøvurderede areal. 

                                                   
2 https://rsyd.dk/wm495870 
3 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-kort/down-

load-jordartskort/ 
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Figur 5-2. Det miljøvurderede areal med Dansk højde model (DHM/Terræn4) som baggrund. Desuden er de ny-

este terrænkurver vist på kortet. 

 

Figur 5-3. Det miljøvurderede areal med Dansk højde model som ”hillshade” (DHM/Terræn-skyggekort4) som 

baggrund. 

                                                   
4 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmarks højdemodel, https://sdfe.dk/hent-data/danmarks-hoejdemo-

del/ 
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I den nationale boringsdatabase, Jupiter5 er der ti boringer inden for eller umiddelbart uden for 

det miljøvurderede areal med beskrivelser af jordlagene. De ti boringer er markeret på Figur 5-4. 

Der er tale om fire råstofboringer udført af Vejle Amt med detaljerede beskrivelser fra GEUS’ bo-

reprøvelaboratorium (DGU nr. 124.1173, 124.1175, 124.1176 og 124.1191), en vandboring med 

detaljerede beskrivelser fra GEUS’ boreprøvelaboratorium, en boring med uspecificeret formål og 

udetaljerede lagbeskrivelser, tre vandboringer med udetaljerede brøndborerbeskrivelser og en 

dapco boring med udetaljerede brøndborerbeskrivelser. Der er ingen tilgængelige kvalitetsanaly-

ser for de nævnte boringer. 

 

Boringer og analyser viser, at der kan forventes mellemkornet svagt gruset til gruset sand med 

enkelte indslag af grus og stærkt gruset sand i hele området. Bunden af råstoflagene er kun fun-

det i tre af boringerne (DGU nr. 124.1043, 124.86 og 124. 1609) ved 24 til 30 m u.t. svarende til 

kote +45 til +51. I to boringer (DGU nr. 124.344 og 124.530) er der beskrevet sand helt ned til 

35 til 39 m u.t. – begge boringer ender i sand, men er vandboringer med udetaljerede brøndborer 

beskrivelser. De fire råstofboringer, som også er de bedst beskrevne boringer, slutter alle i res-

sourcelag – tre af dem relativt terrænnært 6-7 m u.t., men den sidste (DGU nr. 124.1191) går til 

20 m u.t.  

 

Ud over muld er der kun fundet overjord i en boring (DGU nr. 124.1176), hvor overjorden består 

af moræneler ned til 1,4 m u.t. 

 

Der er registreret vandspejl 16 – 21 m u.t. – svarende til kote + 56 til + 59 m. Store mængder 

ressource kan derfor graves tørt. De dybest liggende sandlag ligger dog under grundvandsspejlet.  

Hvis ressourcen under grundvandsspejlet skal udnyttes, vil det kræve meget plads til skrånings-

anlæg. Da der er tale om en områdeudvidelse er det muligt, at ressourcen under grundvands-

spejlet kan udnyttes, hvis området med den aktive råstofgrav og det miljøvurderede areal graves 

sammenhængende.  

 

                                                   
5 GEUS, Nationale boringsdatabase Jupiter, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-

boringsdatabase-jupiter/ 

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
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Figur 5-4. Boringer fra Jupiter5 der er anvendt i vurdering af råstofressourcen. Desuden er de nyeste terræn-

kurver vist på kortet. 

Det er veldokumenteret, at der er råstoffer af sand, grus og sten inden for det miljøvurderede 

areal. De tilgængelige boringer og analyser i Jupiter dokumenterer tilstedeværelsen af råstoffer, 

der vurderes egnede til vej- og anlægsmaterialer, som bundsikringsmaterialer og fyldsand. Det 

sandsynligt, at forekomsten også egner sig til oparbejdning til stabilt grus. 

 

I Tabel 5-1 er råstofressourcen vurderet ud de ovenfor nævnte boringer og analyser. Der er i be-

regningerne ikke taget højde for, at ressourcen nogle steder sandsynligvis fortsætter dybere end 

boringerne. Beregningerne er foretaget af Region Syddanmark. 

 

Frederikshåb  Sikkerhed 

Areal (ha) 4,9  

Sand, grus og sten i alt (1000 
m3) 

521  

Grus og sten i alt (1000 m3) 99  

Forekomstens dybde (m u.t.) >20 m (stedvist sandsynligvis op til >35 
m) 

4 

Overjord (m) 0,2-1,4 4 

Gravning under grundvands-
spejl 

Nej (ja, hvis der graves dybere end 20 m i 
sammenhæng med eksisterende råstof-

grav) 
4 

Anvendelse Fyldsand, bundsikring, stabilgrus 3 

Forsyningspotentiale Trekantområdet og andre dele af Region 
Syddanmark 

 

Tabel 5-1. Opsummering af forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding ved Frederikshåb. Tallet i 

højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 betyder, at der 

ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet 

er veldokumenteret. 

 

Råstofressourcen anslås således at være ca. 0,5 mio. m3 sand, grus og sten. Heraf er ca. 0,1 mio. 

m3 grove materialer. I beregningerne er der taget hensyn til skråninger mod naboarealer 
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøemner, der behandles, er følgende: 

 

 Bebyggelse, befolkningen og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Bebyggelse, befolkningen og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler bebyggelse, befolkning og sundhed, friluftsliv og rekreative inte-

resser, infrastruktur og ledningsforhold. 

 

6.1.1 Bebyggelse  

Det miljøvurderede areal omfatter et skovareal og landbrugsareal i landzone. Området er ikke 

omfattet af kommuneplanrammer i Vejle Kommuneplan 2017-20296. 

 

 
Figur 6-1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal vist med en af-

standszone på 100 meter. 

Det miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land. Der findes en del spredt bebyggelse, her-

under flere ejendomme i nærområdet. Der findes tre beboelsesejendomme inden for en afstand 

                                                   
6 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Oversigt over rammer, http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/kommune-

plan-2017-2029/oversigt-over-rammer/ 
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af 100 meter af arealet, se Figur 6-1. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Frederikshåb, der lig-

ger ca. 1,2 kilometer vest for det miljøvurderede areal.  

 

6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af sand, grus og sten kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i 

form af lys, støv og støj.  

 

Der vil normalt ikke blive gravet om natten, og belysning vil derfor være begrænset til vinterperi-

oden, hvor der i dagtimerne kan blive behov for lyskilder ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner, hvilket kan oplyse naboarealer. Belysning vurderes at udgøre en begrænset påvirkning. 

 

Graveaktiviteter, læsning, oplag af materiale mv. kan medføre støvgener for naboer eller forbi-

passerende trafik. Dette sker specielt i tørre perioder, og det kan være nødvendigt at indstille ar-

bejdet eller sprinkle veje og arbejdsarealer med vand, indtil støvet lægger sig. 

 

Udnyttelse af råstofgraveområdet vil medføre støj. I den følgende vurdering forudsættes det, at 

en udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde er en udvidelse af den eksiste-

rende aktive råstofgrav, hvilket medfører råstofgravning i en længere periode end ved kun udnyt-

telse af det aktive graveområde. Derudover forventes det, at den samme virksomhed fortsætter 

arbejdet med omtrent de samme maskiner og aktiviteter, som anvendes i dag. Det forventes der-

for, at støjbelastningen svarer til den nuværende støjpåvirkning fra det aktive graveområde. Den 

støjmæssige udbredelse kan dog være anderledes, da maskiner og aktiviteterne flyttes. Støjbe-

lastningen fra driften af et graveområde til grus, sand og sten kan bestå af stationært materiel 

(vaske- og sortereanlæg), kørende materiel (læssemaskiner og dumpere) samt transport med 

lastbiler. Støjbelastningen til omgivelserne vil være størst i forbindelse med en eventuel drift af 

vaske- og sorteringsanlæg, hvilket anvendes i forbindelse med gravning af sand, grus og sten.  

 

Ud fra nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at fastslå, hvor stor den præcise støjmæs-

sige udbredelse vil være, da en sådan vurdering forudsætter viden om bl.a. de anvendte maski-

ner og deres placering. Oplysningerne vil først være tilgængelige, når der foreligger en konkret 

ansøgning om råstofgravning. Støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede 

vilkår i gravetilladelsen. I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen 

fra aktiviteterne, og støjbelastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Gravetilladelsen 

indeholder typisk krav om, at vejledende grænseværdier overholdes, og der stilles krav til indret-

ning og drift af grusgraven, således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller redu-

ceres (f.eks. med støjvolde). 

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil ikke øges, da det miljøvurderede areal er en ud-

videlse, af et eksisterende råstofgraveområde. Lastbiltrafikken vil dog stadig medføre en støjbe-

lastning langs med lastbilernes ruter inden for normal arbejdstid. Støjen omfatter såvel egentlig 

motorstøj og vejstøj som impulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede grus-

veje, som også kan medføre øgede støvgener. Uanset ruten vil den øgede trafik medføre en øget 

støjpåvirkning på boliger langs vejen. Den forøgede tunge trafik på det lokale vejnet kan desuden 

medføre utryghed for gående og cyklister, der færdes på de veje, lastbilerne kører på. 

 

Ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal er det sandsynligt, at der sker en støjbe-

lastning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbre-

delsen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal og tilsvarende eksisterende 

støjbelastning. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være middel, da de vejledende støjgræn-

ser for boliger vil blive overholdt, men støjpåvirkningen kan alligevel være generende for de om-

kringboende. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over 
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flere år. Hertil er det en udvidelse af et eksisterende graveområde, hvormed udnyttelsen af det 

miljøvurderede areal vil være en forlængelse af den igangværende graveperiode.  

 

På baggrund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolk-

ningens sundhed, forudsat at de vejledende støjgrænser overholdes i forbindelse med råstofgrav-

ning. Støjbelastningen kan dog stadig virke generende, hvorfor den samlede konsekvens af støj-

påvirkningen vurderes til at være moderat. 

 

6.1.3 Friluftsliv og rekreative interesser 

Liegård Plantage og Frederikshåb Plantage ligger hhv. ca. 150 meter øst for og 250 meter nord 

for. Plantagerne indeholder en række stier og skovveje, hvorved de kan anvendes rekreativt. 

Vandreruter og faciliteter fremgår af Figur 6-2. 

 

 

Figur 6-2. Vandreruter er vist med rød, gul, blå og grøn og faciliteter i plantagerne. Orange cirkel markerer det 

miljøvurderede areal.7 

 

Øst for det miljøvurderede areal forløber Hærvejen, som bl.a. er en cykel- og vandrerute, på 

samlet 451 km. Hærvejen har i flere tusinde år været anvendt af rejsende og forløber langs den 

jyske højderyg.8 Hærvejen forløber flere steder langs de almindelige veje, hvormed den også an-

vendes af motorkørekøjer, hvilket også er gældende ved det miljøvurderede areal. Derudover for-

løber cykelruten Plantageruten langs Springbjergvej. Plantageruten er en cykelrundtur fra Rand-

bøldal til Frederikshåb Plantage og Liegård Plantage9. Ruterne fremgår af Figur 6-3. 

 

                                                   
7 Vejle Kommune, Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage, https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/aktiv-i-naturen/na-

turperler-steder-du-skal-se/randboel-hede-og-frederikshaab-plantage/ 
8 Ud i Naturen, Rute N3 Frederikshavn-Padborg (451 km), http://udinaturen.dk/facilitet/Rute-N3-Frederikshavn-Pad-

borg--451-km-/20540 
9 Visit Vejle, Plantageruten – lokal cykelrundtur 1, https://www.visitvejle.dk/vejle/planlaeg-ferien/plantageruten-lokal-

cykelrundtur-1-gdk991968 
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Figur 6-3. Kortet viser ruterne omkring det miljøvurderede areal. Orange cirkel markerer det miljøvurderede 

areal. 

 

Der er ikke direkte påvirkning af de rekreative interesser, da de kan opretholdes og ikke bliver 

spærret af aktiviteterne ved gravearbejdet. Påvirkningen af interesserne er dermed afledte i form 

af støj og visuel påvirkning. 

 

Støjpåvirkning 

Plantagernes sårbarhed over for støj vurderes at være høj, da der ved færdsel i skove forventes 

en lav baggrundsstøj. Ruternes sårbarhed overfor støj vurderes lav, da råstofgraveområdet hur-

tigt passeres. Pga. plantagerne og ruternes forholdsvise korte afstand til arealet, er det sandsyn-

ligt, at der kan opleves støj fra graveaktiviteterne og lastbiltrafikken. Udbredelsen af støjpåvirk-

ningen er ukendt, men forventes at være lokal og svarende til den støjpåvirkning, der opleves i 

dag, fra eksisterende, aktive råstofgraveområde. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være 

middel, da de vejledende støjgrænser vil blive overholdt. Det er sandsynligt, at støjens udbre-

delse er anderledes og deraf opleves anderledes end i dag, da graveaktiviteterne flyttes.  

 

Færdsel på stier og veje mellem plantagerne og brugere af cykelruterne kan blive påvirket af støj 

inden for normal arbejdstid. Det er muligt at benytte området uden støjmæssig forstyrrelse uden 

for almindelig arbejdstid, hvor det forventes, at flest besøger plantagerne og benytter ruterne. 

Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år og en 

udvidelse vil forlænge den periode, hvor der vil ske råstofgravning i området. Den samlede kon-

sekvens af støjpåvirkningen vurderes at være begrænset. 

 

Visuel påvirkning 

Det er sandsynligt, at aktiviteterne i forbindelse med råstofgravningen vil være synlige fra cykel-

ruterne, da de forløber langs det miljøvurderede areal. Adgangsvejen til det eksisterende råstof-

graveområde går ud til Hærvejen, hvormed lastbiltrafikken påvirker oplevelsen af ruten. Ud-
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strækningen af den visuelle påvirkning fra gravearbejdet afhænger af arbejdets højde i landska-

bet, men vurderes kun at påvirke en mindre del af ruternes samlede forløb, da beplantningen på 

længere afstand vil skjule arbejdet.  

 

Der forventes visuel sammenhæng mellem det miljøvurderede areal og plantagerne, hvis besø-

gende færdes på stier ved skovbrynene. Sammenhængen begrænses dog nogle steder af be-

plantning og bebyggelse mellem plantagen og arealet.   

 

Det vurderes, at der vil forekomme en visuel påvirkning af plantagerne og cykelruterne, hvis der 

gives tilladelse til råstofgravning inden for det miljøvurderede areal. Påvirkningens geografiske 

udbredelse vurderes at være lokal, da påvirkningen er afgrænset til de dele af ruter, som ligger 

tæt på det miljøvurderede areal. De rekreative interessers sårbarhed vurderes som middel, da 

omgivelserne fremstår som større sammenhængende skov og med stier af national betydning. 

Sårbarheden reduceres af, at der sker råstofgravning i området i dag. Det eksisterende råstofgra-

veområde er i høj grad skjult bag eksisterende beplantning og bevoksning, hvormed synligheden 

fra de rekreative interesser er begrænset. Intensiteten af den visuelle påvirkning vurderes at 

være høj, imens gravearbejdet foregår. Påvirkningen reduceres, når den visuelle forstyrrelse fra 

graveaktiviteterne ophører. Arealerne ændres permanent, hvorfor også den visuelle påvirkning 

set fra skovbryn og ruterne ændres permanent. Samlet vurderes konsekvensen af den visuelle 

påvirkning for de rekreative interesser at være moderat. 

 

6.1.4 Infrastruktur 

Det følgende afsnit handler om påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet samt påvirkning 

af flytrafik. 

 

Påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet 

Råstofindvinding inden for det miljøvurderede areal forventes ikke at medføre øget lastbilstrafik 

på det lokale vejnet, da det miljøvurderede areal vil være en udvidelse af det eksisterende råstof-

graveområde. Udvidelsen skal deraf ses som en forlængelse af den periode, hvor der kan ske rå-

stofgravning i området. Der forventes ind- og udkørsel fra det eksisterende graveområdes ad-

gangsvej fra Hærvejen. Den nuværende adgangsvej opfylder en forudsætning for udlægget af det 

eksisterende graveområde i Råstofplan 2016. Formålet med forudsætningen er at tilgodese trafik-

sikkerheden og rekreative interesser. De interesser kan fortsat tilgodeses hvis den nuværende 

vejadgang fastholdes. 

Hærvejen er befæstet med asfalt og er ca. seks og fem meter brede.  
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Figur 6-4. Kort over veje og bygninger i nærhed af det miljøvurderede areal. 

 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, hvorfor nogle veje kan blive påvir-

ket i højere grad end andre. Med nuværende vidensgrundlag forventes der ikke at ske en øget 

belastning af vejnettet, da det forventes, at det er ca. samme mængder råstoffer, der skal trans-

porteres, som i dag. 

 

Det er mindre sandsynligt, at der vil forekomme en øget mængde trafik, da der er tale om en ud-

videlse af et eksisterende graveområde, så der kan foregå råstofgravning i en længere periode. 

Intensiteten af påvirkningen vurderes som ubetydelig, da der forventes en lastbiltrafik mængde 

som i dag. Lastbiltrafikken vil køre på de lokale veje omkring det miljøvurderede areal inden for 

normal arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe 

over flere år, og en udvidelse af det aktive graveområde vil forlænge den periode, hvor der sker 

råstofgravning. Da der på dette stadie ikke foreligger konkret viden om antallet af lastbiltranspor-

ter og transportruten, kan påvirkningsgraden kun vurderes på generelt niveau. Ud fra det forelig-

gende vurderingsgrundlag vurderes konsekvensen af trafikbelastningen at være begrænset. 

 

Påvirkning af flytrafik 

Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og 

fugle/pattedyr på flyvepladser er omfattet af BL 3-16, 4. udgave, som fastsætter bestemmelser 

for offentlige flyvepladser af en vis størrelse.10 Inden for Region Syddanmarks område drejer det 

sig om flyvepladserne i Billund, Esbjerg og Sønderborg.  

 

Flyvepladserne skal holde sig orienteret om og forsøge at påvirke fysisk planlægning, således at 

anlæg, der tiltrækker fugle, ikke placeres/er beliggende nærmere flyvepladsen end 13 km, eller 

ikke placeres/er beliggende, således at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej 

                                                   
10 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mel-

lem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser, BL 3-16, 4. udgave, BEK nr. 9103 af 31/01/2005, https://www.retsin-

formation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22384 
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mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle og rastepladser. Vandfyldte grusgrave 

defineres i bekendtgørelsen som anlæg, der tiltrækker fugle.  

 

Det miljøvurderede areal er placeret mindre end 13 km fra en af de tre flyvepladser, og luft-

havnsmyndigheden er derfor blevet hørt i forbindelse med screening af planen. Billund Lufthavn 

meddeler at de ikke har bemærkninger til det foreslåede graveområde. 

 

6.1.5 Ledningsforhold 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Inden for det miljøvurderede areal findes der nedgravede el-ledninger samt telefon- 

og datakabler i den nordlige del af arealet. Hertil forløber en højspændingsledning igennem area-

let, som fremgår af Figur 6-5. Det vurderes, at det er sandsynligt, at mindre ledninger bliver om- 

eller nedlagt i forbindelse med råstofgravningen. Omlægningen sikrer, at der ikke sker forringel-

ser i elforsyningen. En nedlæggelse forventes kun at ske for ledninger, som ikke længere finder 

anvendelse.  

 

I forbindelse med råstofgravning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I 

nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet. 

Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med udarbejdelsen af tilladelsen. 

Der vil dermed ikke ske påvirkning af ledningsforholdene. 

 

 

Figur 6-5. Placering af højspændingsledning inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal. Tele- data- og 

lavspændingsledninger er ikke vist på kortet. 
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6.1.6 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Bebyggelse - - - - - 

Befolkning 
og sundhed 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Friluftsliv og 
rekreative 
interesser 

     

Støjpåvirkning Sandsynlig Lokal Middel Lang Begrænset 

Visuel påvirk-
ning 

Med vished Lokal Høj Permanent Moderat 

Infrastruktur Mindre sand-
synlig 

Lokal Middel Lang Begrænset 

Ledningsfor-
hold 

- - - - - 

 

6.1.7 Mulige afværgeforanstaltninger 

Den nuværende adgangsvej opfylder en forudsætning for udlægget af det eksisterende graveom-

råde i Råstofplan 2016. Formålet med forudsætningen er at tilgodese trafiksikkerheden og rekre-

ative interesser. De interesser kan fortsat tilgodeses hvis den nuværende vejadgang fastholdes. 

 

Den konkrete gravetilladelse indeholder vilkår til sikring af overholdelse af støjgrænser ved bebo-

elser og rekreative områder.  

 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som be-

handles i hvert deres afsnit 6.2.1 og 6.2.2.  
 

6.2.1 Landskab 

Det følgende afsnit indledes med en beskrivelse af de landskabelige og landbrugsmæssige udpeg-

ninger, der findes inden for det miljøvurderede areal. Derudover vurderes udpegningernes sam-

menhæng med udlægning af det miljøvurderede areal. Efterfølgende beskrives det miljøvurde-

rede areals landskab med udgangspunkt i dele af landskabskaraktermetoden11, hvorfra der er fo-

kus på det naturgeografiske grundlag, kulturgeografiske grundlag, rumlig-visuelle forhold og 

landskabets sårbarhed over for ændringer. På baggrund af landskabsbeskrivelsen vurderes på-

virkningen af landskabelige og visuelle værdier ved realisering af det miljøvurderede areal til rå-

stofgravning. 

 

Landskabsudpegninger i Vejle Kommuneplan 

Vejle Kommune har udpeget bevaringsværdige landskaber, som er omfattet af retningslinjer i 

Kommuneplan 2017-202912. Udpegningerne fremgår af Figur 6-6. 

 

                                                   
11 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007 https://mst.dk/media/150569/vejlednin-

genilandskab_050707b1.pdf  
12 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Kort over udpegede landskabsområder i Trekantområdet, http://kommu-

neplan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/hovedstruktur_og_retningslinjer/det-aabne-land/landskaber-og-geo-

logiske-bevaringsvaerdier/kort-over-udpegede-landskabsomraader-i-trekantomraadet/ 
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Figur 6-6. Landskabs- og landbrugsudpegninger i Vejle Kommuneplan. 

Hele det miljøvurderede areal er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Kommuneplanens ret-

ningslinjer fastlægger bl.a., at ”De bevaringsværdige landskaber skal som hovedregel friholdes 

for byggeri og anlæg. Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, 

geologiske eller oplevelsesmæssige værdier. Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet be-

sidde en høj arkitektonisk kvalitet, og samspillet med landskabet prioriteres højt. For bevarings-

værdige landskaber skal der ved etablering af større byggeri og større anlæg uden for de udpe-

gede områder tages hensyn til, at dette ikke forringer de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i 

de udpegede områder.” 13 Desuden fremgår det af kommuneplanens redegørelse, at de beva-

ringsværdige landskaber er sårbare overfor større tekniske anlæg, som råstofindvinding.14  

 

Udlægning af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde påvirker landskabets karakter. På-

virkningen reduceres af, at det miljøvurderede areal ligger i et område, der allerede i dag er ud-

lagt til og benyttes til råstofgravning. Landskabet er dermed allerede under forandring. En udvi-

delse af det eksisterende råstofgravområde vurderes dog stadig at påvirke landskabets karakter 

og særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Udlægningen af det miljøvurderede areal som råstof-

graveområde vurderes på den baggrund ikke at være i overensstemmelse med de landskabshen-

syn, som retningslinjerne i Vejle Kommuneplan 2017-2029 varetager. Påvirkningen vurderes at 

være moderat. 

 

Landbrugsudpegninger i Vejle Kommuneplan 

                                                   
13 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Bevaringsværdige landskaber, http://kommune-

plan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-over-retningslinjer/bevaringsvaerdige-landskaber/ 
14 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Bevaringsværdige landskaber, http://kommune-

plan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-over-retningslinjer/bevaringsvaerdige-landskaber/ 
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Vejle Kommune har udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, som er omfattet af en ret-

ningslinje fra Kommuneplan 2017-202915. Udpegningen fremgår af Figur 6-6. Retningslinjen fast-

lægger, at ”I områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbru-

gets udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.”16 

 

Det miljøvurderede areal er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde, jf. Figur 6-6. Ud-

lægges arealet til graveområde, kan arealet ikke anvendes til landbrugsområde i den periode, 

hvor råstofgravningen foregår. Arealet udgør en meget lille del af den samlede udpegning af sær-

ligt værdifulde landbrugsområder i Vejle Kommune. 

 

Landskabsbeskrivelse 

På Per Smed landskabskort17 (Figur 6-7) ligger det miljøvurderede areal på et langstrakt randmo-

rænelandskab fra sidste istid ved Hovedopholdslinjen i det centrale Sydjylland. Det omkringlig-

gende landskab er komplekst og sammensat af mange landskabstyper og aflejringer. Randmoræ-

nelandskabet består af flere langstrakte øst-vestgående randmoræner gennemskåret af smelte-

vandsletter som senere samler sig til Grindsted Hedeslette. Randmorænelandskabet ved Hoved-

opholdslinjen er under sidste istid afsat som nord-sydgående randmoræner, men fordi isen har 

ligget stationært over området har enorme mængder smeltevand fra gletsjerranden med høj 

strømhastighed løbet mod vest, og skåret sig ned i landskabet, og randmorænelandskabet frem-

står i stedet øst-vestgående. Randmoræner dannes, når isen rykker frem og afsætter materiale 

foran gletsjerisranden. Bakkernes størrelse kan variere fra små jordvolde på bare 0,5 meter til 

imponerende bakkedrag, der rager mere end 100 meter op over det foranliggende landskab18. 

Sedimenterne udgøres af materiale, der bliver enten skubbet op foran gletsjeren, trukket op i fla-

ger eller materiale, der dumper ned fra gletsjeren. Når et gletsjerfremstød ophører og afløses af 

tilbagesmeltning, efterlades den voldformede randmoræne foran den vigende isrand. 

Øst for randmorænelandskabet er et kuperet og varieret tunneldalssystem omkring vandløbene 

Egtved Å og Vejle Å samt en issø-plateaubakke. 

                                                   
15 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Kort med landbrugsudpegninger i Trekantområdet, http://kommune-

plan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/hovedstruktur_og_retningslinjer/det-aabne-land/landbrug/kort-med-

landbrugsudpegninger-i-trekantomraadet/ 
16 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Særligt værdifulde landbrugsområder, http://kommune-

plan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-over-retningslinjer/saerligt-vaedifulde-landbrugsomraader/ 
17 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografoforlaget, 1981 
18 Krüger. J., 2000, Glacialmorfologi – Fladlandsgletscheren og landskabet 
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Figur 6-7. Per Smed Landskabskort.19 

I følge GEUS’s jordartskort er der vidtstrakte aflejringer af glacialt smeltevandsgrus på randmo-

rænen både inden- og udenfor det miljøvurderede areal. Terrænet i arealet er forholdsvis fladt 

omkring terrænkote +80 m. Der er spredte karteringer af postglacialt flyvesand fra hedesletten i 

området omkring det miljøvurderede areal men ikke indenfor. Udenfor arealet i både nordlig og 

sydlig retning er randmorænen gennemskåret af smeltevandsfloder med senglaciale smeltevands-

aflejringer eller ferskvandsaflejringer.  

 

Da det miljøvurderede areal ligger i et randmorænelandskab på Hovedopholdslinjen, forventes 

det at finde sand og grus fra glaciale smeltevandsaflejringer foran gletsjeren, som senere indgår 

som materiale i randmorænen, når gletsjeren skubber de foranliggende aflejringer op, og det be-

kræftes af både GEUS’s jordartskort og boringer i området. Boringerne i området viser, at der 

kan forventes mellemkornet svagt gruset til gruset sand med enkelte indslag af grus og stærkt 

gruset sand i hele området. Sandsynligvis fortsætter ressourcen dybere end boringerne, som 

nogle steder er 25-30 meter dybe, og, vil det kræve meget plads til skråningsanlæg, hvis res-

sourcen under grundvandsspejlet skal udnyttes. Det er muligt, hvis den aktive råstofgrav og det 

miljøvurderede areal graves sammenhængende, da der er tale om en områdeudvidelse. 

 

Det miljøvurderede areal er en udvidelse af en eksisterende råstofgrav med større oplæg og 

volde. Det er afgrænset af Hærvejen mod øst og Springbjergvej mod nord. Arealet fremstår ellers 

forholdsvis fladt på randmorænen på marker med intensivt landbrug opdelt af nordsyd- og øst-

vestgående levende hegn og med spredt træbevoksning. Den østlige del af arealet er en mindre 

plantage, som det kan ses på Figur 6-8. I området omkring krydset mellem Hærvejen og Spring-

vej ligger arealet højere end vejen. Der løber en højspændingsledning gennem den østlige del af 

arealet. Det miljøvurderede areal ligger i et område, som er tyndt befolket med Randbøl Hede, 

plantager og med få landsbyer og spredte landejendomme. 

 

                                                   
19 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
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Figur 6-8. Indkig til det miljøvurderede areal set fra Hærvejen ved indkørslen til det eksisterende graveområde 

mod nordvest. Det miljøvurderede areal starter ved bevoksningen. 

 

De lave målebordsblade fra perioden 1926 til 1941 (Figur 6-9) og et ortofoto fra 2019 (Figur 

6-10) viser, at arealanvendelsen er ændret markant gennem årene. Det miljøvurderede areal lig-

ger på et tidligere hedeareal uden opdeling med levende hegn og kun opbrudt af nogle enkelte 

stier. Nu er området forvandlet til et intensivt dyrket landbrugsareal med flere levende hegn, der 

holder på de sandede jorde. Den eksisterende råstofgrav som det miljøvurderede areal er en ud-

videlse af, er blevet anlagt mellem foråret 2018 og foråret 2019. 

 

Området omkring det miljøvurderede areal rummer en historisk fortælling om kampen mod sand-

flugten på hedesletterne, og har stort set ikke udviklet sig igennem de sidste 100 år. Frederiks-

håb Plantage blev af bønderne tidligere kaldt Frederikshåbløs Plantage, for det tog næsten 100 år 

at forvandle denne del af Randbøl Hede til en plantage. Ideen var at standse den store sandflugt, 

men vækstbetingelserne var barske og træernes vækst begrænset og nogle steder kun 60 cm 

høje. Randbøl Hede er fredet og har ikke forandret sig siden kortlægningen ved lave målebords-

blade.20 Området øst for det miljøvurderede areal er nu Liegårds Plantage, men var tidligere et 

område med spredt lyng og krat. 

 

                                                   

20 Naturstyrelsen, Historie – Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage, https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/natur-

guider/randboel-hede-og-frederikshaab-plantage/historie/ 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/randboel-hede-og-frederikshaab-plantage/historie/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/randboel-hede-og-frederikshaab-plantage/historie/


 

 

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE FREDERIKSHÅB 

 

 

 

 24/42 

 

 

 

Figur 6-9. Lave målebordsblade (1926-1941). 
 

Figur 6-10. Luftfoto fra 2019, der viser dyrknings-

mønsteret. 

Landskabet inden for det miljøvurderede areal vurderes samlet set at have en moderat sårbar-

hed. Sårbarheden begrundes med, at omgivelserne rummer en natur- og kulturhistorisk fortæl-

ling om sandflugten på hedesletterne, men at der igennem de seneste 50 år er sket ændringer i 

arealanvendelsen, det intensive landbrug og tilføjelsen af de tekniske elementer i form af den ak-

tive råstofgrav og højspændingsledningen i den østlige det af arealet. Randmorænen er i området 

ikke et tydeligt landskabselement, da overgangen mellem denne og hedeslettearealerne er sløret 

af plantagerne. 

 

Landskabelige konsekvenser af gravning  

De landskabelige konsekvenser af råstofgravningen vurderes på baggrund af beskrivelsen af 

landskabet.  

 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et øget teknisk præg og visuel uro i form af en 

arealmæssig afgrænsning. Det tekniske præg består i de unaturlige terrænændringer og maski-

ner, der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af området. 

Gravningen vil foregå i et fladt område, som primært er åbent over korte distancer. De levende 

hegn indenfor arealet samt plantagen vil blive fjernet i forbindelse med råstofgravningen, og der 

vil være direkte indkig til arealet fra Hærvejen, Bøgvadvej og Springbjergvej samt flere naboejen-

domme mod vest. Den geografiske udbredelse vurderes at være lokal, da Frederikshåb Plantage 

og Liegårds Plantage vil fungere som afskærmning fra større afstande. Efter endt råstofgravning 

fjernes maskinerne fra området, så det tekniske præg og den visuelle uro fjernes. 

 

Råstofindvindingen medfører under og efter indvinding en markant landskabspåvirkning, da ter-

rænet ændres permanent, når store mængder sand og grus fjernes fra området. På nuværende 

tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, 

hvordan landskabet udvikles på længere sigt. Da det ikke er tilladt at tilføre jord udefra til råstof-

graven, vil efterbehandlingen alene foretages med muld og overskudsmaterialer fra det miljøvur-

derede areal. Randmorænen er i området ikke et tydeligt landskabselement, fordi overgangene 

mellem landskabstyperne er skjult af plantager, men da landskabet vil ændre sig permanent fra 

et fladt jordbrugslandskab til et råstofgraveområde med gravedybder på 25-30 meter, eller hvor 

dybt det er muligt at grave med nødvendige skråningsanlæg, samt oplag af materiale, vurderes 

intensiteten at være høj. Området omkring det miljøvurderede areal indeholder en natur- og kul-

turhistorisk fortælling om sandflugten på hedesletterne, men da arealet allerede nu er dyrket som 

intensivt landbrug og med en aktiv råstofgrav, vil råstofgravning i det miljøvurderede areal ikke 

påvirke fortællingen. På den baggrund vurderes konsekvensen for landskabet ved gravning at 

være moderat. 
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6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Der findes ingen registrerede eller udpegede kulturhistoriske interesser inden for det miljøvurde-

rede areal, og det er derfor på baggrund af den indledende afgrænsningsproces, herunder hørin-

gen af de berørte myndigheder, vurderet, at miljøemnet ikke behøver yderligere behandling. Der 

er således ingen påvirkning i forhold til kendte fortidsminder. 

 

Selvom der ikke er registreret fortidsminder inden for arealet, kan der stadig findes væsentlige 

fortidsminder under muldlaget. VejleMuseerne anbefaler derfor, at der forud for råstofindvinding 

gennemføres arkæologiske forundersøgelser efter reglerne i museumslovens §26. Nærheden til 

Hærvejen gør det ifølge VejleMuseerne sandsynligt, at der i området er fossile vejspor og evt. 

spor efter fortidig bebyggelse under muldlaget.21 Hvis forundersøgelsen viser, at der findes for-

tidsminder på arealet, skal de udgraves, inden råstofgravning kan gennemføres. 

 

Hvis der efter forundersøgelsen under udgravningen alligevel opdages fortidsminder, skal arbej-

det standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal anmeldes til det ansvarlige mu-

seum, jf. museumslovens § 27, stk. 222. Ikke-fredede fortidsminder i form af enkeltfund kan af 

museet registreres og fjernes fra stedet, så de bevares for eftertiden. 

 

6.2.3 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Landskabe-
lige konse-
kvenser ved 
gravning 

Med vished Lokal Høj Permanent Moderat 

Kultur 
historie 

- - - - - 

 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Landskabet bør efterbehandles, så det indpasses i det omkringværende landskab, herunder sær-

ligt graveområdets kanter mod det omgivende terræn. 

Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt 

lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er 

særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller 

landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 

 

VejleMuseerne vurderer, at der bør gennemføres en arkæologisk forundersøgelse af det miljøvur-

derede areal, inden gravning efter sand, grus og sten igangsættes. 

 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

                                                   
21 VejleMuseerne, Høringssvar fra VejleMuseerne vedr. Råstofplan 2020 for Region Syddanmark, 18.09.2019 
22 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
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Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig be-

tydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  

 

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 123, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væ-

sentligt. 

 

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 82 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage med 

habitatområde nr. 71 og fuglebeskyttelsesområde nr. 46 beliggende ca. 1,8 km vest for det miljø-

vurderede areal. Desuden ligger Natura 2000-område nr. 238 Egtved Ådal med habitatområde nr. 

238 ca. 1,9 km sydvest for det miljøvurderede areal. 

 

Nærmeste habitatnaturtype på udpegningsgrundlaget er et surt overdrev (6230) beliggende ca. 

1,8 km vest for det miljøvurderede areal24. Nærmeste våde naturtype på udpegningsgrundlaget 

er våd hede (1040) ca. 3 km vest for arealet og kildevæld (7220) beliggende ca. 2,5 km sydvest 

for arealet. 

 

 

Figur 6-11. Natura 2000-områder nær det miljøvurderede areal. 

  

                                                   
23 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 
24 http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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Natura 2000-område nr. 82 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage 

Størstedelen af Natura 2000-området udgøres af indlandsklitter. Dog strækker der sig en tunge af 

ferskvandsgrus ind over Randbøl Hede fra sydøst. De mest markante klitdannelser i området er 

Staldbakkerne mod nordøst og Morbanke mod vest25. 

 

 

Tabel 6-1. Naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 82 Randbøl Hede 

og klitter i Frederikshåb Plantage26. 

 

Trane og tinksmed har fortrinsvis levested i åbne hedemoser og tilgroede moser samt til tider i 

mindre skovmoser. Hedelærke foretrækker åbne, sandede områder med ofte med forekomst af 

lav vegetation af spredte træer og buske. Typiske levesteder er dog hede og klitheder. Rødrygget 

tornskade foretrækker åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, slåen og ene og i krat og le-

vende hegn og findes således ofte på overdrev, græsningsenge og i ryddede arealer i skove og 

skovbryn27.  

 

En række af naturtyperne, som udgør udpegningsgrundlaget, er følsomme over-for ændringer i 

grundvandsstanden og vandtilførslen. Det er brunvandet sø, tidvis våd eng, tørvelavning, søbred 

med småurter, våd hede og hængesæk. Midt i Frederikshåb Plantage findes området Klitterne, 

der rummer en række temporære søer kaldet Syvårssøerne. Syvårssøerne er nogle år vandfyldte 

og andre år tørrer de helt ud. Søerne er udpeget som habitatnaturtypen tidvis våd eng i mosaik 

med søbred med småurter. Prognosen for tidvis våd eng er vurderet ugunstig, på grund af trusler 

fra uhensigtsmæssig hydrologi, tilgroning med vedplanter og forekomst af evasive arter. Progno-

sen for søbred-der med småurter er vurderet ugunstig pga. utilstrækkelig viden. 

 

Indvinding af vand til grusvask, vådsortering og vanding af materialestakke infiltreres igen og 

vurderes at have en mindre væsentlig påvirkning af udpegnings-grundlaget for det beskyttede 

område og habitatnaturtyperne.  

 

På trods af den forholdsvis store afstand til habitatnaturtyperne kan det ikke afvises, at evt. grav-

ning under grundvandsspejl kan påvirke grundvandsstanden og dermed de våde habitatnaturty-

per, da der kan være hydraulisk kontakt mel-lem områderne. 

                                                   
25 Natura 2000-plan 2016-2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatom-

råde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46. Miljø- og Fødevare ministeriet, Naturstyrelsen. 2016. 
26 Natura 2000-plan 2016-2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatom-

råde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Miljø- og Fødevare ministeriet, Naturstyrelsen. April 2016 
27 https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fugle/ 
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Der er ikke registreret arter af fugle på udpegningsgrundlaget indenfor eller i nærheden af det 

miljøvurderede areal. Arealet vurderes ikke at være levested for nogle af arterne på udpegnings-

grundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, da det er landbrugsjord i omdrift og plantage.  

 

Natura 2000-område nr. 238 Egtved Ådal 

Området er et kuperet og varieret tunneldalssystem omkring vandløbene Egtved Å og Vejle Å. I 

bunden af dalen findes vandløbene med tilgrænsende bræmmer af høje urter. Desuden ligger der 

partier med ferske enge og moser, herunder habitatnaturtyperne rigkær og skovbevokset tørve-

mose samt elle- og askeskov. På de tørre partier op af ådalsskrænterne findes kalkoverdrev og 

især surt overdrev og arealer med tør hede, samt småskove af både løvtræ og nåletræ28. 

 

 

Tabel 6-2. Naturtyper og arter der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 238 Egtved Ådal29.  

 

Hvis der indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, kan der lokalt ske en vandstandssænkning 

i grundvandsafhængige våde naturtyper, der ligger omkring det miljøvurderede areal, hvis disse 

har hydraulisk kontakt til samme grundvandsmagasin, som der indvindes fra. En evt. vands-

tandssænkning vil dog være ganske få cm og af kort varighed, og pga. afstanden vurderes sand-

synligheden for en påvirkning at være mindre. Påvirkningen er lokal med en lav intensitet. 

 

Samlet vurdering af påvirkningen af Natura 2000-områder 

Samlet set kan det ikke afvises, at en råstofindvinding vil kunne påvirke udpegningsgrundlaget 

for Natura 2000-området Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage væsentligt. På trods af 

den forholdsvis store afstand til de våde habitatnaturtyper kan det ikke afvises, at evt. gravning 

under grundvandsspejl kan påvirke grundvandsstanden og habitatnaturtyperne inden for det be-

skyttede område, da der kan være hydraulisk kontakt mellem områderne. Den mulige miljøpå-

virkning kan afværges ved forbud mod gravning under grundvandsspejlet. 

 

På grund af afstanden mellem det miljøvurderede areal og Natura 2000-området Egtved Ådal be-

skrevet ovenfor vurderes det, at indvindingen af råstoffer indenfor det miljøvurderede areal ikke 

vil påvirke naturtyperne på udpegningsgrundlaget herfor. 

 

 

                                                   
28 Natura 2000-plan 2016-2021 Egtved Ådal Natura 2000-område nr. 238 Habitatområde H238. Miljø- og Fødevare mi-

nisteriet, Naturstyrelsen. April 2016  
29 Natura 2000-plan 2016-2021 Egtved Ådal Natura 2000-område nr. 238 Habitatområde H238 Miljø- og Fødevare mini-

steriet, Naturstyrelsen april 2016. 
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Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 723 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, 

derfor at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter - herunder det ak-

tive graveområde grænsende til det miljøvurderede areal - ikke påvirker de nærmeste Natura 

2000-områder væsentlig.  

 

6.3.2 § 3 beskyttet natur 

En række naturtyper (f.eks. ferske enge, heder, vandløb, moser, strandenge, søer) er beskyttet 

af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang række sjældne dyr og 

planter. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes tilstand uden en 

dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 230. I forbindelse med dispensationen kan 

der stilles krav om etablering af erstatningsnatur.  

 

Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor det miljøvurderede areal, og derfor vurderes der 

ikke nærmere på dette forhold. Højeste HNV31 (High Nature Value) indenfor arealet er 1 på bag-

grund af nærhed til småbiotop. Skalaen går fra 0 (lav) til 14 (høj).  

 

Nærmeste beskyttet natur er en sø beliggende ca. 20 meter nord for det miljøvurderede areal 

(Springborgvej 15). Derudover er der indenfor 1 km fra arealet registreret tre beskyttede heder, 

én mose og to søer. 

 

 

Figur 6-12. Beskyttet natur omkring det miljøvurderede areal. 

 

Selv hvis der indvindes under grundvandsspejlet, vurderes det, at den nærmeste beskyttede sø, 

ikke bliver påvirket, da vandstanden i denne ikke vurderes, at være grundvandsafhængig jævnfør 

afsnit 6.4.2. 

 

                                                   
30 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  
31  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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Det vurderes derfor, at der er usandsynligt, at beskyttet natur udenfor det miljøvurderede areal 

påvirkes. Den geografiske udbredelse af påvirkningen er lokal, og intensiteten vil være ubetyde-

lig. Påvirkningens varighed vil være lang, og der vil ingen påvirkning være af beskyttet natur 

udenfor det miljøvurderede areal. 

 

6.3.3 Plante og dyreliv  

Bilag IV arter 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrerene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår en vurdering af, om der med planen påvirkes de vilkår, som områderne kan 

tilbyde en bestand af en art (økologisk funktionalitet).  

 

Søerne og moser omkring det miljøvurderede areal, nævnt under § 3 beskyttet natur, er potenti-

elle raste- og ynglesteder for padder på habitatdirektivets bilag IV, bl.a. spidssnudet frø, ligesom 

hederne er potentielle raste- og ynglesteder for markfirben. Der er ikke registreret arter på habi-

tatdirektivets bilag IV inden for det miljøvurderede areal, og arealet vurderes ikke at være poten-

tielt raste- og ynglested for arter på habitatdirektivets bilag IV, da det er landbrugsjord i omdrift 

og plantage. Der er registreret stor vandsalamander ca. 800 meter nord for det miljøvurderede 

areal.  

 

Da det vurderes, at beskyttet natur omkring det miljøvurderede areal ikke påvirkes, vurderes det 

tilsvarende, at det er mindre sandsynligt at arter på habitatdirektivets bilag IV påvirkes. Den geo-

grafiske udbredelse er lokal, og intensiteten er lav. Hvis der sker en påvirkning, er varigheden 

lang. Den samlede konsekvens vil være begrænset. 

 

Fugle 

Der er registreret seks fuglearter, herunder natravn indenfor en radius af 2 km fra det miljøvur-

derede areal32. Natravnen er sjælden for Vejle Kommune. Arten er knyttet til åbne fyrreskove på 

tør og sandet bund. Yngleområdet skal være relativt åbent, men gerne med større træer. Det mil-

jøvurderede areal er ikke potentielt levested for natravn, men det kan ikke udelukkes, at natravn 

kan fouragere nær det miljøvurderede areal særligt i skovene nord og syd for arealet.  
 

Der er ikke registreret fugle inden for arealet, og derfor vurderes der ikke at være en påvirkning 

af sjældne fuglearter. 

 

Ændringen fra eksisterende dyrkede marker og plantage til planlagt graveområde vil muligvis 

ændre levesteder for arter af fugle lokalt. Intensiteten af ændringen vil være lav, da der ikke er 

potentielle levesteder for sjældne arter indenfor arealet. Varigheden af påvirkningen vil være 

lang. Samlet vurderes påvirkningen at være begrænset.   

 

Sjældne og fredede arter 

Der er ikke registreret sjældne arter indenfor det miljøvurderede areal. Der er registreret føl-

gende fredede arter omkring det miljøvurderede areal: Hugorm, skovfirben, vinbjergsnegl og 

skovhullæbe32. Alle arter har levesteder i tørre naturområder, der enten er lysåbne eller i tilknyt-

ning til lysåben skov.  

 

Sandsynligheden for, at sjældne eller fredede arter bliver påvirket, er mindre, da arternes leve-

steder ikke bliver påvirket. Udbredelsen af påvirkningen er lokal, og intensiteten er lav. Varighe-

den vil være lang, og samlet vurderes påvirkningen at være ubetydelig.  

 

                                                   
32 Naturbasen.dk. Licens: E05/2015 
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6.3.4 Beskyttelseslinjer 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17 må der med visse undtagelser ikke placeres bebyggelse, 

campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra offentligt ejede skove og privatejede 

skove på mindst 20 ha sammenhængende skov.  

 

En del af det miljøvurderede areal er omfattet af skovbyggelinjer. Indvinding af råstoffer er ikke 

omfattet af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 17 og vurderes derfor ikke nærmere. 

 

6.3.5 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 
Ramsar-om-
råde 

Mulig - - - Væsentlig 

§ 3 beskyttet 
natur 

Usandsynligt Lokal Ubetydelig  Lang Ingen 

Plante og dy-
reliv 

Mulig Lokal Lav Lang Begrænset 

 

6.3.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

På trods af den forholdsvis store afstand til de våde habitatnaturtyper kan det ikke afvises, at evt. 

gravning under grundvandsspejl kan påvirke grundvandsstanden og habitatnaturtyperne inden 

for det beskyttede område, da der kan være hydraulisk kontakt mellem områderne. Den mulige 

miljøpåvirkning kan afværges ved forbud mod gravning under grundvandsspejlet. 

 

6.4 Vandmiljø 

Det miljøvurderede areal er omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, og derfor 

vurderes vidensniveauet i forhold til vandmiljø at være tilstrækkeligt. Området er dækket af 

grundvandskortlægningen for Vandel m.fl.33, som blev afsluttet i 2013.  

 

6.4.1 Grundvand og vandforsyning 

Terrænkoten i det miljøvurderede areal ligger omkring kote 73-80 m i hovedparten af området. 

Det miljøvurderede areal ligger, ifølge GEUS’ jordartskort, indenfor et område med glacialt smel-

tevandsgrus.  

 

Boringer i nærområdet viser, at lagserien overvejende består af smeltevandssand og -grus i de 

øverste ca. 30 m. Tykkelsen af de terrænnære sandmagasiner er, i forbindelse med grundvands-

kortlægningen, tolket til lokalt at være ca. 35 m. Der er ingen væsentlige lerdæklag over de ter-

rænnære sandmagasiner. Der er i forbindelse med grundvandskortlægningen ved Vandel m.fl. 

tolket et tyndt lerlag ved det miljøvurderede areal, med en tykkelse på ca. 2 m, som adskiller de 

terrænnære magasiner fra det underliggende primære magasin.  

 

Grundvand 

Grundvandet ved det miljøvurderede areal ligger, ifølge et overfladenært potentialekort, imellem 

kote 55-57 m, svarende til ca. 20 m u.t., hvilket stemmer overens med de målte pejlinger ved 

det miljøvurderede areal. Grundvandets strømningsretning ved det miljøvurderede areal er mod 

vest/nordvest. På baggrund af pejledata ved det miljøvurderede areal vurderes det, at der sand-

synligvis ikke vil forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor det miljøvurderede areal, 

da størstedelen af ressourcen forventes at ligge over grundvandsspejlet. Råstofgravning vil med-

føre, at den umættede zone mindskes, da en del af magasinet fjernes. Hydraulisk kan det have 

                                                   
33 Naturstyrelsen, 2013. Redegørelse for Vandel-Vork.   
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betydning for opholdstiden i den umættede zone, og der vil være kortere vej fra overfladen til 

grundvandsspejlet. 

 

Grundvandsdannelsen til det terrænnære magasin i området er, ifølge grundvandskortlægningen 

ved Vandel m.fl, i størrelsesordenen 400-600 mm/år. Grundvandsdannelse til det underliggende 

primære magasin er vurderet til 50-100 mm/år.  

 

Det miljøvurderede areal ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (Figur 

6-13), og størstedelen af området, pånær det nordligste delområde, overlapper med indvindings-

oplandet til TREFOR Tørskind-Vork Vandværk. Hovedparten af det miljøvurderede areal ligger in-

denfor nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder mht. nitrat. Der er ingen boring-

snære beskyttelsesområde i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 

Det miljøvurderede areal ligger indenfor et større indvindingsopland til TREFOR Tørskind-Vork 

Vandværk, som har en tilladt indvinding på 4.000.000 m3/år. Der indvindes fra otte boringer, 

hvoraf den nærmeste ligger ca. 5,3 km øst/sydøst for det miljøvurderede areal. Indvindingsmaga-

sinet er beskyttet af mere end 15 m ler i størstedelen af indvindingsoplandet. Ved Tørskind-Vork 

Vandværk indvindes der en reduceret vandtype, som generelt ikke er direkte truet af aktiviteter 

fra overfladen. Grundvandskortlægningen viser, at grundvandet ved det miljøvurderede areal er 

200-500 år undervejs, inden det indvindes ved kildepladsen. Det miljøvurderede areal er angivet 

med nogen-stor sårbarhed ift. nitrat. Sårbarheden er vurderet med udgangspunkt i det øvre pri-

mære sandmagasin, dvs. magasinet under det terrænnære sand, hvorfra råstofindvindingen for-

ventes at foregå34. Vandværket indvinder fra det underliggende magasin, der er bedre beskyttet 

end det kvartære sand, men da det kvartære magasin er det øverste magasin med vandindvin-

dingsinteresser i hele modelområdet, er vurderingen af forsigtighedsmæssige årsager foretaget 

ift. dette magasin.  

 

Det miljøvurderede areal ligger i et område, der ikke er okkerklassificeret35. I de fleste tilfælde vil 

råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kvalitative påvirkninger af 

grundvandet36. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb af forurenet vand fra 

naboarealer og muligheden for pyrit-oxidation med deraf følgende frigivelse af sulfat, forsuring af 

grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller okkerudfældning. Ved 

eventuel oxidationen af pyrit forventes dette primært at have betydning for vandkvaliteten i 

eventuelle gravesøer, samt ved behov for afledning af vand fra det miljøvurderede areal. Der vil i 

kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift, så indvindingen ikke medfører 

kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. 

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det terrænnære grundvand. Generelt forventes der ikke egentlige sænkninger i og omkring rå-

stofgrave efter længere tids gravning, men der vil, i forbindelse med aktive graveperioder, være 

risiko for, at der lokalt kan forekomme mindre afsænkninger af det terrænnære grundvand. På-

virkningen vil dog være meget lokal. Intensiteten af påvirkningen på det terrænnære grund-

vandsmagasin i forbindelse med råstofgravningen forventes at være middel, da en del af magasi-

net bortgraves. En eventuel påvirkning vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at 

forløbe over flere år. Konsekvensen for påvirkning af det terrænnære grundvand vurderes at 

være moderat, da der ved grusgravning vil fjernes en del af det terrænnære magasin, og den 

umættede zone vil mindskes. 

 

                                                   
34 Naturstyrelsen, 2013. Redegørelse for Veerst-Trudsbro.   
35 Danmarks Arealinformation 
36 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Region Syddanmark, 2012. 
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Det vurderes som mindre sandsynligt, at der vil ske påvirkning af de primære magasiner. Der for-

ventes ikke væsentlige udbredte dæklag mellem magasinerne i nærområdet, og der er vurderet 

nogen-stor sårbarhed for det øvre primære magasin. En eventuel påvirkning vil dog være meget 

lokal, og forventes afgrænset til det terrænnære magasin. Hvis det sikres, at eventuelle lerlag, 

som adskiller magasinerne, ikke gennembrydes, er risikoen for forurening af de primære magasi-

ner ikke øget væsentligt i forhold til den nuværende situation. Intensiteten for de primære maga-

siner vurderes at være lav. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da råstofgravnin-

gen forventes at forløbe over flere år. Der forventes begrænset konsekvens for de primære 

grundvandsmagasiner.  

 

Det vurderes, at det miljøvurderede areal kan inddrages til graveområde under forudsætning af, 

at der i tilladelsen hertil, opstilles de nødvendige vilkår til beskyttelse af grundvandet. Der skal 

stilles vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke medfører hverken kvantitative el-

ler kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen.  

 

 

Figur 6-13. Miljøvurderet areal, indvindingsoplande, drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsboringer og ni-

tratfølsomme arealer. 

 

Vandforsyning  

Der er ingen vandforsyningsboringer indenfor det miljøvurderede areal, men der findes en boring, 

indenfor det tilstødende eksisterende graveområde, som det miljøvurderede areal er en foreslået 

udvidelse til. Der er ikke angivet anvendelse for boringen, men formålet er angivet som indu-

stri/procesvand. Boringen er filtersat dybt i lagserien, med ca. 20 m vand over filtertop, og det 

vurderes, at der ikke er risiko for udtørring som følge af eventuelle vandspejlsvariationer ved rå-

stofgravning. 

 

Der er vandforsyningsboringer til markvanding og dambrug indenfor 150 m fra det miljøvurde-

rede areal. Der er ca. 4-10 m vandsøjle over filtertop ved boringerne, og det vurderes, at der ikke 

er øget risiko for udtørring som følge af eventuelle vandspejlsvariationer ved råstofgravning. Det 
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kan på baggrund af lagbeskrivelser i boringerne ikke udelukkes, at der kan ske en kvalitativ på-

virkning, da der ikke er registreret væsentlige lerlag over filterintervallerne, men en evt. risiko 

kan imødekommes med vilkår i tilladelsen til råstofindvinding. Der er, ifølge OIS37, fem ejen-

domme indenfor 150 m fra det miljøvurderede areal, som har egen vandforsyning. Nærmeste 

indvindingsboringer til almen vandforsyning hører til Randbøldal Vandværk, som ligger ca. 3,7 km 

nordøst for det miljøvurderede areal. Indvindingsoplandet strækker sig fra kildepladsen mod 

nordvest.  

 

Det vurderes samlet set som mindre sandsynligt, at der kan forekomme en påvirkning af aktive 

indvindingsboringer indenfor det miljøvurderede areal, og nærliggende registrerede boringer an-

vendes til markvanding/dambrug uden krav om drikkevandskvalitet. Da der er flere ejendomme 

med egen vandforsyning i nærområdet, skal det, i forbindelse med en evt. gravetilladelse, sikres, 

at boringer til privat husholdning ikke påvirkes negativt. Der forventes ingen betydelig påvirkning 

af øvrige omkringliggende boringer udenfor det miljøvurderede areal, hverken kvantitativ eller 

kvalitativ, forudsat at der tages de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af grundvandsres-

sourcen. Da der ikke er betydelige beskyttende lerdæklag i området, og der indvindes vand fra 

det terrænnære magasin, skal der være særlig opmærksomhed på kvalitativ påvirkning af grund-

vandet, såfremt det miljøvurderede areal udlægges til graveområdet. Grundvandssænkningerne 

fra drift af boringerne vil ofte være større end påvirkningen fra en eventuel råstofindvinding un-

der grundvandsspejlet. Ved en eventuel påvirkning vil denne være meget lokal og forventes af-

grænset til det terrænnære magasin. Intensiteten af påvirkningen på vandforsyning i forbindelse 

med råstofgravningen forventes at være lav, da der ikke er aktive boringer til drikkevand eller 

markvanding indenfor det miljøvurderede areal, og der ikke forventes gravning under grund-

vandsspejlet. En eventuel påvirkning vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at for-

løbe over flere år. Konsekvensen for indvindingsboringer vurderes at være begrænset, da even-

tuel risiko for påvirkning kan imødekommes med vilkår i tilladelse til råstofindvinding.  

 

6.4.2 Overfladevand 

Der er ingen vandløb, vådområder eller søer indenfor det miljøvurderede areal (Figur 6-14). Den 

nærmeste sø er en mindre sø, der ligger tæt på (<20 m) det miljøvurderede areal ved ejendom-

men på Springbjergvej nr. 15. Der findes ikke andre søer eller vandløb indenfor 1 km’s radius af 

det miljøvurderede areal. Grundvandsspejlet forventes at ligge ca. 20 m. u.t. ved det miljøvurde-

rede areal, og det vurderes, at søen ved Springbjergvej kun modtager vand fra terræn (regnvand 

og drænvand) og har tæt bund.  

 

                                                   
37 www.ois.dk 
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Figur 6-14. Okkerpotentielle lavbundsområder38  og beskyttede vandløb, samt øvrige vandløb og søer. 

 

6.4.3 Jordforurening 

Der er ingen kortlagte jordforureninger indenfor det miljøvurderede areal (Figur 6-15).  

 

 

                                                   
38https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
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Figur 6-15. V1- og V2-kortlagte arealer. 

 

6.4.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed  
Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Terrænnært 
grundvands-
magasin 

Sandsynligt Lokal Middel Lang Moderat 

Primært 
grundvands-
magasin 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

Private ind-
vindinger 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for egentlige afværgetiltag. Af hensyn til kobling af magasiner 

bør der dog stilles vilkår om, at gennemgående lerlag ikke gennembrydes, og risikoen for kvalita-

tiv påvirkning af de underliggende primære magasiner ikke øges.  

 

Råstofgravningsaktiviteter udgør kun en begrænset eller ingen risiko for forurening af grundvan-

det ved spild af brændstof, hydraulikolie mm39. Risikoen for forurening på baggrund af råstofind-

vindingsaktiviteter sammenlignes generelt med risiko for forurening på baggrund af landbrugets 

anvendelse af tunge maskiner i markerne. Den begrænsede risiko for forurening af grundvandet 

kan dog yderligere mindskes ved, i gravetilladelsen, at stille vilkår om hensigtsmæssig opbeva-

ring af brændstof og smøremidler og evt. eldrevet maskineri.     

 

Endvidere bør det vurderes om drikkevandsinteresserne skal tilgodeses yderligere ved at stille vil-

kår om efterbehandling til natur eller ekstensivt landbrug.Råstofindvindingen anses ikke som en 

væsentlig risiko for grundvandskvaliteten, men det er vigtigt at have fokus på arealanvendelsen, 

når råstofindvindingen er afsluttet, da indvindingen som udgangspunkt vil medføre en reduceret 

tykkelse af den umættede zone.  

 
 

 

  

                                                   
39 Teknisk notat, marts 2011. Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding.  
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

Det miljøvurderede areal ligger i nærheden af flere aktive graveområder, råstofinteresseområder 

og efterbehandlede graveområder. Størstedelen af arealet er inden for et råstofinteresseområde, 

og arealet er en udvidelse af den aktive råstofgrav. Grundet den nære placering kan der forven-

tes kumulative effekter, hvad angår støj fra arbejdet og trafikken til og fra områderne, hvilket er 

vurderet i afsnittet 6.1.2 og 6.1.4. 
 

Der vurderes ikke at være en kumulativ effekt på grundvandet i forbindelse med de allerede ud-

lagte graveområder, da en fortsættelse af eksisterende graveaktivitet kan omfatte løbende efter-

behandling af færdiggravede områder. 

 

Der er ikke andre planer, projekter eller miljøforhold, der vurderes at kunne kumulere med de 

forhold, der vurderes i den nærværende miljørapport. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af hvilke miljøforhold, som skal behandles yderli-

gere i de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Planområdet, som består af flere små delområder, er en foreslået mindre udvidelse til et eksiste-

rende udlagt graveområde, som udvidelserne omkranser. Nedenfor vurderes de potentielle mil-

jøpåvirkninger ved det foreslåede råstofgraveområde. 

Området vurderes i forhold til indvinding af sand, grus og sten. 

Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil overordnet set 

altid resultere i forøget støjniveau i nær-

området. Indvinding, af- og pålæsning 

samt transport af råstoffer støjer.  

Planområdet er beliggende i et landom-

råde lige øst for landsbyen Frederikshåb. 

Der ligger plantager tæt på mod både 

nord, syd, øst og vest indenfor afstande 

på ca. 150-650 m. Der findes ingen ejen-

domme indenfor selve planområdet, 

men nogle ejendomme ligger meget tæt 
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Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

på områdeafgrænsningen mod nord og 

øst. 

Der er 5 boliger indenfor 200 m.  

Der er ca. 2 boliger indenfor 500 m.  

 

Udover Frederikshåb, som ligger ca. 1,3 

km vest for planområdet, findes der også 

andre byer og landsbyer i omegnen af 

området. Med danmarks fremherskende 

vindretning V-SV, vil støjen i hovedparten 

af året blive båret i retning mod Ø-NØ. I 

denne retning er den nærmeste bymæs-

sige bebyggelse Bindeballe ca. 2,4 km 

mod Ø-NØ, Vork ca. 3,4 km mod øst, Ød-

sted ca. 10,1 km mod øst, og Ravning ca. 

8,0 km mod NØ. Herudover er der en del 

spredte landejendomme i vindretningen. 

Grundet vindretningen forventes det 

altså, at de nærmeste af disse 

byer/landsbyer og ejendomme vil kunne 

opleve den største støjpåvirkning. 

 

I mere nordlig retning findes Store Lihme 

ca. 6,0 km mod NØ, Randbøldal ca. 3,3 

km mod NØ og Ny Nørup ca. 6,1 km mod 

NØ. Øvrige byer/landsbyer i nærområdet 

er Vandel ca. 5,0 km mod nord, Billund 

ca. 8,3 km mod NV, Vorbasse ca. 9,4 km 
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Begrundelser/Bemærkninger 

mod SV, Vester Torsted ca. 5,8 km mod 

syd og Eggtved ca. 6,4 km mod SØ. 

 

Støjbelastningen vil blive reguleret i rå-

stoftilladelserne, som vil stille vilkår om, 

at Miljøstyrelsens vejledende grænse-

værdier bliver overholdt. Tilladelsen vil 

typisk stille krav til indretning og drift af 

grusgraven således, at eventuelle nega-

tive påvirkninger kan afværges (f.eks. 

med støjvolde). 

Planområdet ligger, ifølge kommunepla-

nen, udenfor støjbelastede arealer, og de 

nærmeste findes ca. 700 m mod nord og 

nordvest og ca. 4,0 km mod vest. Plan-

området, som består af flere små delom-

råder, er dog en foreslået udvidelse til et 

eksisterende aktivt graveområde, hvorfra 

der vil være støj. 

Sundhedstilstand   

 

 

 

 

X 

X Planen vurderes ikke at påvirke menne-

skers sundhed, forudsat at de fastsatte 

krav i en endelig gravetilladelse overhol-

des. Disse krav omfatter bl.a. vilkår, der 

regulerer forhold som grundvandsbe-

skyttelse, driftstider, støj, skrænthæld-

ninger og udkørselsforhold.  

Påvirkning af menneskers sundhed som 

følge af støj vurderes i miljørapporten. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke vil påvirke 

svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

 X  Planområdet ligger udenfor rekreative 

arealer ifølge kommuneplanen.  

Ifølge Vejle Kommunes Kommuneplan er 

der udlagt et større (delvist støjfølsomt) 

friluftsområde, ”Frederikshåb Plantage 

og Randbøl Hede”, som er beliggende 

dels kun ca. 250 m nord og dels ca. 1,3 

km vest for det nu aktive graveområde. 

Desuden er der et friluftsareal øst for Lie-

gårds Plantage, ”Vejle og Egtved ådale”, 

ca. 2,2 km øst for det ansøgte areal.  

De nærmeste rekreative arealer ifølge 

kommunplanen findes ca. 4,3 km mod 

nord og ca. 7,0 km mod SV i hhv. Vandel 

og Egtved. Der findes et større rekreativt 

areal ca. 8,4 km mod øst. 

Ifølge www.udinaturen.dk og kommun-

planen er der cykelruter langs Hærvejen 

og Springbjergvej. Springbjergvej udgør 

en del af cykelruten, Bindeballe-stien, og 

Hærvejen har status som national cykel-

rute. 

På baggrund af den landskabelige påvirk-

ning samt den øgede støjbelastning, der 

forventes i forbindelse med en eventuel 

http://www.udinaturen.dk/
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Begrundelser/Bemærkninger 

fremtidig råstofindvinding i området, 

vurderes der at kunne ske en påvirkning 

af det nærestliggende fritidsområde. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der er ingen vindmøller tæt på planom-

rådet. De nærmeste findes i en afstand af 

ca. 7,7 km mod S-SV, nord for Kragelund.   

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Nærmeste Natura 2000 område ligger 

1,5 km vest for planområdet. Området 

omfatter habitatområde nr. 71, Randbøl 

Hede og klitter i Frederikshåb Plantage 

og fuglebeskyttelsesområde nr. 46, Rand-

bøl Hede. 

2 km øst for planområdet ligger Natura 

2000-område nr. 238, Egtved Ådal med 

habitatområde nr. 238 Egtved Ådal.   

Det vurderes at der ikke er en væsentlig 

påvirkning af Natura 2000-områdernes 

udpegningsgrundlag pga. afstanden. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

X   Der er ingen Ramsar-områder indenfor 

eller tæt på planområdet.  

§ 3 beskyttet natur  X  20 meter nord for den østlige del af plan-

området ligger en § 3 beskyttet sø. Det 

kan ikke afvises, at der er en påvirkning 

af naturtilstanden af søen, ved udnyt-

telse af planområdet til indvinding.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

550 meter syd for planområdet findes et 

§ 3 beskyttet hedeområde. 

850 meter øst for planområdet findes li-

geledes et § 3 beskyttet hedeområde. 

950 meter nordøst for planområdet fin-

des et område med § 3 beskyttet sø. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Plante og dyreliv  X  

 

 

 

 

 

 

 

X 

Bilag IV arter: 

Der er ikke registreret arter på habitatdi-

rektivets bilag IV indenfor planområdet. 

Der er registreret stor vandsalamander 

tæt på planområdet. 

Søen tæt på planområdet, nævnt under § 

3 beskyttet natur, er potentielt raste- og 

ynglested for padder på habitatdirekti-

vets bilag IV, bl.a. spidssnudet frø. Der 

kan derfor være en væsentlig påvirkning 

af den økologiske funktionalitet for pad-

der, hvors søens naturtilstand ændres.  

Fugle: 

Jævnfør Naturbasen1, er der registreret 6 

fuglearter, herunder natravn indenfor en 

radius af 2 km fra planområdet. Natrav-

nen er sjælden for Vejle Kommune. Der 

er ikke registreret fugle inden for plan-

området og derfor vurdrees der ikke at 

være en påvirkning af sjældne fugleare-

ter.  

Sjældne, udryddelsestru-

ede el. fredede dyr, plan-

ter el. naturtyper 

   

 

Udover hvad der er nævnt ovenstående, 

findes: 

Habitatnaturtyper 

Der er ikke habitatnaturtyper indenfor 

                                                           

1 Licens: E05/2015 
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Begrundelser/Bemærkninger 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

planområdet. I Natura 2000 området 

Randbøl Hede findes surt overdrev 1,5 

km fra planområdet.  

I Natura 2000 området Egtved Ådal fin-

des flere habitatnaturtyper, er den nær-

meste habitatnaturtype tør hede ca. 2 

km væk fra planområdet. V 

Våde habitatnaturtyper findes længere 

væk, og pga. afstanden vurderes det der-

for, at der ikke er en væsentlig påvirkning 

af habitatnaturtyperne.  

Fredede arter: 

Der er ikke registreret fredede arter in-

denfor planområdet. Der er registreret 

hugorm, skovfirben, vinbjergsnegl og 

skovhullæbe omkring planområdet. 

Sjældne arter: 

Der er ikke registreret sjældne arter in-

denfor planområdet. Der er blandt andet 

registreret natravn, sortspætte, bølle-

blåfugl, engblåfugl og mange flere arter 

omkring planområdet. 

Økologiske forbindelser X   Der er ikke økologiske forbindelser inden 

for planområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Fredninger X   Randbøl hede er fredet og ligger 1,5 km 

fra planområdet. Vurderes ikke nærmere 

pga. afstanden.  

Fredskov  X  Der er fredskov inden for planområdet. 

Skovrejsning X   Der er ikke skovrejsningsområde inden 

for planområdet. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

  X Planområdet er omfattet af skovbygge-

linjer. Indvinding af råstoffer er ikke om-

fattet af forbuddet i naturbeskyttelseslo-

vens § 17. 

Kystnærhedszonen X   Planområdet ligger ikke inden for kyst-

nærhedszonen. 

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Planområdet ligger i et område hvor der 

ifølge kommuneplanen er udpegede be-

varingsværdige landskaber. Det beva-

ringsværdige landskab er en del af Vejle 

Ådal. Det vurderes derfor, at der vil 

kunne ske en landskabelig påvirkning. 

Der er langt til større sammenhængende 

landskaber. 

Planområdet ligger udenfor lavbundsom-

råder, og de nærmeste findes ca. 1,2-1,5 

km mod øst, sydøst og syd. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Det kan ikke afvises, at den planlagte rå-

stofgravning vil medføre en ændring i 

landskabet, der i sammenhæng med det 

tilstødende råstofgraveområde, kan 

være af væsentlig betydning. 

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X De nærmeste områder med udpegede 

kulturhistoriske bevaringsværdier findes 

ca. 7,5 km mod vest. 

Planområdet ligger udenfor områder 

med værdifulde kulturmiljøer, men der 

findes sådanne områder kun ca. 250 m 

mod nord/nordvest og ca. 1,7 km mod 

øst. 

De nærmeste kulturarvsarealer findes ca. 

1,6 km mod øst, ca. 2,6 km mod SØ og 

ca. 1,7 km mod SV. 

De nærmeste kirker er Randbøl Kirke ca. 

3,9 km mod N-NØ, Egtved Kirke ca. 6,4 

km mod SØ, og Skjoldbjerg Kirke ca. 7,8 

km mod V-NV. 

De nærmeste fredede bygninger findes 

ca. 4,9 km mod Ø-SØ og ca. 3,9 km mod 

S-SØ. De nærmeste bevaringsværdige 

bygninger ligger længere væk. 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der er ingen beskyttede fortidsminder in-

denfor planområdet, men der findes en 
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Begrundelser/Bemærkninger 

del i områderne omkring. De nærmeste 

er en klynge af mange, som findes ca. 

250 m mod N/N-NØ i udkanten af planta-

gen her. Der er også beskyttede fortids-

minder ca. 800 m øst og ca. 500 m syd. 

Der er ingen ikke-beskyttede fortidsmin-

der indenfor selve områdeafgrænsnin-

gen, men der er flere tæt på. 

En evt. kommende udgravning skal imid-

lertid udføres jf. museumslovens § 27. 

Stk. 2. ”Findes der under jordarbejde spor 

af fortidsminder, skal arbejdet standses, i 

det omfang det berører fortidsmindet. 

Fortidsmindet skal straks anmeldes til 

kulturministeren eller det nærmeste 

statslige eller statsanerkendte kulturhi-

storiske museum…” 

Jordbrug  X  Planområdet ligger indenfor udpegede 

særligt værdifulde landbrugsområder. 

Geologiske interesser   X Planområdet ligger udenfor områder 

med geologiske bevaringsværdier. Der er 

ca. 900 m til sådanne områder mod øst 

og ca. 800 m mod vest. De nævnte områ-

der er samtidig geosites, nationale geolo-

giske interesseområder og værdifulde 

geologiske områder. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

  X Der er ingen beskyttede sten- eller jord-

diger indenfor planområdet. De nærme-

ste findes indenfor plantageområdet ca. 

200 m mod nord, og  der er flere andre 

diger mod nord. Andre diger findes ca. 

900 m mod øst og ca. 800 m mod syd. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

  X Vejadgang kan ske via Hærvejen, hvorfra 

der i forvejen er etableret vejadgang til 

det eksisterende aktive graveområde, vi-

dere til det overordnede vejnet. Alterna-

tivt kan der laves adgang via Springbjerg-

vej. 

Både Springbjergvej og Hærvejen er 

smalle veje, som ikke er dimensionerede 

til tung lastbiltrafik. 

Desuden er der som nævnt nationale cy-

kelruter langs Springbjergvej og Hærve-

jen. 

For det eksisterende graveområde, som 

planområdet er en foreslået udvidelse til, 

er det i miljøvurderingen beskrevet, at 

det eksisterende graveområde skulle ud-

lægges under forudsætning af, at der 

skulle etableres en alternativ tilkørselsvej 
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Begrundelser/Bemærkninger 

uden om Springbjergvej og de smalle 

strækninger af Hærvejen2. 

Der indvindes allerede råstoffer på tilstø-

dende arealer, og det vurderes, at den en 

udnyttelse af dette supplerende areal vil 

udgøre en marginal forøgelse af trafik-

ken, og derfor ikke udgør en væsentlig 

påvirkning. 

Sikkerhed/tryghed   X Det vurderes, at der ikke vil ske væsent-

lige ændringer i forhold til emnet, hvis 

den foreslåede plan-udvidelse implemen-

teres. 

Støj fra trafik  X  Planområdet er en foreslået udvidelse til 

et eksisterende aktivt graveområde, 

hvortil og fra der allerede kører lastbiler, 

som har været med til at øge trafikstøjen 

i området. Udlægges planområdet til gra-

veområde og indvindes der i fremtiden 

råstoffer herfra, vil perioden med øget 

trafikstøj forlænges. 

Der er huse på Hærvejen og Springbjerg-

vej, hvis beboere muligvis vil kunne blive 

påvirkede, hvis planområdet udlægges til 

graveområde. 

                                                           

2 Miljøvurdering af Råstofgraveområde Frederikshåb til Råstofplan 2016, Vejle Kommune: https://rsyd.dk/wm495870 

https://rsyd.dk/wm495870
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Begrundelser/Bemærkninger 

Risiko for ulykker   X Der er ikke særskilt risiko for ulykker i 

forbindelse med råstofgravningen.  

Da det ikke er tilladt for uvedkommende 

at opholde sig eller færdes i planområ-

det, bør det ikke i sig selv udgøre en ri-

siko for befolkningen. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Planområdet er 4,9 Ha. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der vil altid være energiforbrug i forbin-

delse med drift og transport af råstoffer. 

Hvis råstofferne ikke hentes fra planom-

rådet vil de skulle hentes et andet sted, 

hvor der også vil være et energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Mængderne er ikke 

kendt på nuværende tidspunkt. Men der 

vil sandsynligvis være et stort forbrug. 

Vandet vil nedsive igen. Der vil dog være 

et mindre tab ved fordampning og ved 

bortførsel af materialer. 

Da der på nuværende tidspunkt ikke er 

tale om et specifikt projekt, men en plan-

ændring, behandles emnet ikke yderli-

gere. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Der forventes en fremtidig  indvinding af 

sand, grus og sten, hvis planområdet ud-

lægges. Der er normalt ikke noget for-

brug af produkter og materialer ved ind-

vinding af sand, grus og sten. Der vil be-

nyttes olie og drivmidler til maskinel.  

Planområdet vil være med til at dække 

regionens behov for sand, grus og sten. 

Affald X   Indvinding af sand, grus og sten resulte-

rer normalt ikke i affald. Evt. brændbart 

affald og eller farligt affald fra maskiner 

(olie mv.) vil bortskaffes i henhold til 

kommunens affaldsregulativ. Der vil 

være tale om begrænsede mængder. 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt  X  Der må forventes en vis mængde støv i 

forbindelse med gravning af sand, grus 

og sten, hvis planområdet udlægges til 

graveområde, og der i fremtiden indvin-

des råstoffer her. 

Der kan i tørre perioder forekomme støv 

på grund af kørsel på ubefæstede arealer 

samt fra materialestakke. 

Planområdet er en foreslået udvidelse til 

et eksisterende aktivt graveområde, 

hvorfra der udvikles støv. Der er ikke 
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Begrundelser/Bemærkninger 

kendskab til øvrige emissions-/lugtføl-

somme aktiviteter i nærområdet. Omgi-

vende virksomheder er primært plan-

tage.  

Lys og refleksioner   X Der forudsættes, at der ikke graves om 

natten, og dermed ikke er behov for be-

lysning. 

I vinterperioden er der behov for lyskil-

der ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner. Belysningen vurderes ikke at 

give anledning til gener, da lyskilder bli-

ver placeret så de ikke oplyser naboarea-

ler til planområdet. 

Jordforurening   X Der er en V1-kortlagt grund kun ca. 20 m 

mod nord ved ejendommen på Spring-

bjergvej 16. Det V1-kortlagte areal om-

fatter et åledambrug. 

Øvrige V1- eller V2-kortlægninger i nær-

området findes ca. 1,7 km mod N-NV ved 

Sydbanen og øst for Rygbjergvej, ca. 1,6 

km mod nord.  

De nærmeste områdeklassificerede om-

råder findes ca. 2,8 km mod N-NV ved Er-

hvervspark og Flyveplads Vandel. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Generelt er der ikke større risiko for jord-

forurening i forbindelse med råstofind-

vinding end ved almindelig jordbrugs-

mæssig drift eller anlægsarbejde. Det 

nye arealudlæg vurderes ikke at medføre 

risiko for forurening af jorden, såfremt 

olie og kemikalier opbevares forsvarligt 

og i overensstemmelse med gældende 

regler. 

Spild af forurenende stoffer såsom olie 

kan forekomme f.eks. ved fejl under brug 

eller ved reparation af hydrauliske syste-

mer på maskiner. Det udgør normalt ikke 

et problem i råstofgrave. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Planområdet ligger indenfor områder 

med særlige drikkevandsinteresser. 

Planområdet ligger indenfor et indvin-

dingsopland indenfor OSD. Ca. 800 m 

mod vest overlapper dette med et ind-

vindingsopland udenfor OSD. 

Planområdet ligger indenfor indsatsom-

råder indenfor nitratfølsomme indvin-

dingsområder. Der er en del mindre ind-

satsområder for sprøjtemiddelfølsomme 

indvindingsområder i nærheden: ca. 1,0 

km mod NØ, ca. 900 m mod øst, ca. 2,0 

km mod SV og ca. 1,8 km mod vest. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

De nærmeste boringsnære beskyttelses-

zoner findes ca. 3,7 km mod NØ, nord for 

Randbøl og ca. 4,1 km mod øst, øst for 

Bindeballe. 

Der er ingen vandforsyningsboringer in-

denfor selve planområdet, men der fin-

des fx en boring indenfor det eksiste-

rende graveområde, som planområdet er 

en foreslået udvidelse til. Denne boring 

ligger tæt på områdeafgrænsningen. Der 

er vandforsyningsboringer ved ejendom-

mene tæt på området på Springbjergvej 

og Hærvejen. De anvendes til markvan-

ding, dambrug og  privat husholdning. 

Øvrige vandforsyningsboringer i nærhe-

den, fx ind mod Frederikshåb, anvendes 

også primært til markvanding og privat 

husholdning eller havevanding. 

De nærest beliggende anlæg anvendes til 

markvanding og dambrug. Der er små en-

keltvandværker ca. 2,0 km mod Ø-SØ og 

ca. 1,6 km mod nord. Ca. 1,5 km mod SØ 

og ca. 2,5 km mod nord er der anlæg, 

som anvendes til erhverv. 

De nærmeste vandværker findes ca. 3,0 

km mod NV (Erhvervspark Vandel Vand-

værk). Vandel Vandværk ligger ca. 4,8 km 

mod nord. Ca. 3,7 km mod NØ ligger 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Randbøldal Vandværk og Lille Lihme 

Vandværk. Ca. 4,1 km og ca. 5,5 km mod 

NØ ligger hhv. Lihmskov Søndre Vand-

værk og Lihmskov Vandværk.  

Overfladevand   X Der er ingen vandløb, vådområder eller 

søer indenfor planområdet. Den nærme-

ste sø er en mindre sø og ligger tæt på 

(<20 m) planområdet, ved ejendommen 

på Springbjergvej nr. 15. Der findes ikke 

andre søer eller vandløb indenfor 1 km’s 

radius af planområdet. Grundvandsspej-

let forventes at ligge minimum 10 m un-

der terræn i planområdet, hvorfor det 

må antages at  den mindre sø ved ejen-

dommen Springbjergvej nr. 15 kun mod-

tager vand fra terræn (regn) og har tæt-

bund. 

Udledning af spildevand X   Der udledes ikke spildevand i forbindelse 

med råstofgravning. 

Støj og vibrationer  X  Planområdet er foreslåede udvidelser til 

et eksisterende graveområde, hvorfra 

der vil være støj i forbindelse med grav-

ningen. Der er ikke kendskab til øvrige 

støjende virksomheder i nærheden af 

planområdet. 

Ledningsoplysninger 
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Begrundelser/Bemærkninger 

POL ledninger   X Ingen kommentarer fra forsvaret. 

Naturgasledninger   X Ingen ledninger i nærheden. 

El-ledninger 
 X  

El-ledninger overlapper med de foreslå-

ede graveområder i den nordligste del. 

Kloakledninger   X Ingen ledninger i nærheden. 

Telefon- og datakabler 

 X  

Telefon- og dataledninger overlapper 

med de foreslåede graveområder i den 

nordligste del. Der er ledninger udenfor, 

men tæt på planområdet mod øst. 

Vandforsyningsledninger   X Ingen ledninger i nærheden. 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan   X Planområdet er ikke omfattet af udlagte 
rammeområder. Planområdet er omfat-
tet af en række retningslinjer i kommun-
planen vedr.: Særlig værdifuldt land-
brugsområde, Naturbeskyttelsesområde, 
bevaringsværdigt landskab. 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod Vandområ-

deplan -Hovedvandopland 1.11 Lille-

bælt/Jylland 

Affaldsplan X   ikke relevant 

Trafikplan X   ikke relevant 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ligger udenfor forsyningsområde 

Landsplandirektiv   X Der er ingen udpegning ifølge landsplans-

direktiver. 

Afstand til Lufthavn  X  Afstand til Billund Lufthavn er ca. 10 km 

Afstand til Esbjerg Lufthavn er ca. 45 km 

 

2.1 Kumulative effecter 

Planområdet, som består af mindre delområder, er foreslåede udvidelser til et eksisterende gra-

veområde for sand, grus og sten. Ca. 1,7 km mod N-NV findes et andet aktivt graveområde, samt 

et område, som er under ansøgning. Længere mod nord, ca. 5,2 km nord for planområdet og 

nordøst for Vandel, er der et andet aktivt graveområde. Ca. 8,7 km mod NØ er der et andet aktivt 

graveområder for sand, grus og sten, samt efterbehandlede områder og flere områder, som er 

under ansøgning. Umiddelbart NØ for disse områder findes et område (Balle By, Bredsten), som 

er indgivet som forslag til at blive udlagt som graveområde. Dette screenes sideløbende med det 

aktuelle forslag. Ca. 12,6 km mod øst er der et andet aktivt graveområde, samt efterbehandlede 

områder og områder, som er under ansøgning. Ca. 10,4 km mod syd, øst for Kragelund, er der et 

andet aktivt graveområde for sand, grus og sten samt områder under ansøgning. Ca. 6,6 km mod 

NV er der et andet område (Vandel By, Randbøl), som er indgivet som forslag til at blive udlagt 
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som graveområde, og som også screenes sideløbende med det aktuelle forslag, som denne scree-

ning omhandler. 

Hvis planområdet samt de beskrevne eksisterende graveområder tæt på, medtages i Råstofplan 

2020, og der indvindes i flere områder samtidig, kan der være kumulative effekter.  

Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der, både i planområdet og i 

eksisterende grave tæt på, indvindes under grundvandsspejlet samtidig. Denne kumulative effekt 

vil kunne påvirke de omkringliggende våde naturtyper. 

Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder.  

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som kan bidrage til kumulative ef-

fekter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 

 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 

Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  

 

 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning, Sundhedstilstand, Friluftsliv/Rekreative interes-

ser)  

 Naturinteresser (Natura 2000 områder, § 3 beskyttet natur, plante og dyreliv, sjældne, 

udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, fredskov)  

 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Jordbrug)  

 Trafik og transport (Støj fra trafik)  

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Luft/emissioner og lugt, Grundvand og vandfor-

syning, Støj og vibrationer) 

 Ledningsoplysninger (El-ledninger, Telefon- og datakabler)  
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 Andre planer (Afstand Billund Lufthavn)  
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BILAG 2  

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER  

 

Der er i perioden mellem den 13. september 2019 til 4. oktober 2019 gennemført en høring af de 

berørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. Hø-

ringen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og konkrete projekter (VVM)40. 

 

Der er foretaget en høring af Vejle Kommune, VejleMuseerne som ansvarligt arkæologisk mu-

seum, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer og Miljøstyrelsen. 

 

Vejle Kommune 
Området ligger inden for Tørskind-Vork Vandværks indvindingsopland. Da der er meget langt til 

vandværkets kildeplads, har vi ingen bemærkninger. Dog bør der søges oplysninger om vandfor-

syningsboringer som ligger tæt på området, så de ikke påvirkes af råstofgravningen. 

 

Svar:  Det miljøvurderede areal ligger indenfor et større indvindingsopland til TREFOR Tørskind-

Vork Vandværk, som har en tilladt indvinding på 4.000.000 m3/år. Der indvindes fra 8 boringer, 

hvoraf den nærmeste ligger ca. 5,3 km øst/sydøst for det miljøvurderede areal. Indvindingsmaga-

sinet er beskyttet af mere end 15 m ler i størstedelen af indvindingsoplandet. Ved Tørskind-Vork 

Vandværk indvindes der en reduceret vandtype, som generelt ikke er direkte truet af aktiviteter 

fra overfladen. Grundvandskortlægningen viser, at grundvandet ved det miljøvurderede areal er 

200-500 år undervejs, inden det indvindes ved kildepladsen. Det miljøvurderede areal er angivet 

med nogen-stor sårbarhed ift. nitrat. Sårbarheden er vurderet med udgangspunkt i det øvre pri-

mære sandmagasin, dvs. magasinet under det terrænnære sand, hvorfra råstofindvindingen for-

ventes at foregå41. Vandværket indvinder fra det underliggende magasin, der er bedre beskyttet 

end det kvartære sand.  

Oplysninger om øvrige registrerede vandforsyningsboringer tæt på det miljøvurderede areal er 

indarbejdet i miljørapporten.   

  

VejleMuseerne 
Indledningsvis skal det bemærkes, at der i de tre foreslåede graveområder på forhånd er kend-

skab til meget få fortidsminder, og der ud denne synsvinkel er tale om ret velvalgte områder.  

 

At der ikke på forhånd er registreret fortidsminder betyder ikke, at det ikke kan vise sig, at der i 

et vist omfang faktisk befinder sig væsentlige fortidsminder under muldlaget. Vi må altså kraftigt 

anbefale, at der forud for råstofindvinding gennemføres arkæologiske forundersøgelser efter reg-

lerne i museumslovens §26.  

 

I det følgende er der bemærkninger, som specifikt går på de enkelte graveområder: 

 
Nærheden til Hærvejen gør det sandsynligt, at der i området er fossile vejspor og evt. spor efter 

fortidig bebyggelse under muldlaget. 

 

Svar: Der findes ingen registrerede eller udpegede kulturhistoriske interesser inden for det miljø-

vurderede areal, og det er derfor på baggrund af den indledende afgrænsningsproces, herunder 

høringen af de berørte myndigheder, vurderet, at miljøemnet ikke behøver yderligere behandling 

                                                   
40 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
41 Naturstyrelsen, 2013. Redegørelse for Veerst-Trudsbro.   
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i miljørapporten. Museets bemærkninger medtages imidlertid i rapporten. I forbindelse med en 

gravetilladelse gennemfører museet en arkæologisk forundersøgelse. 

 

Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 
Der er et område med værdifulde kulturmiljøer 250 meter fra arealet, står der. Man kunne godt 

forestille sig kulturmiljøer, som blev påvirkede af råstofgravning 250 meter væk. Det ville derfor 

være godt med en begrundelse for, at der ikke forventes en påvirkning af kulturmiljøet 250 meter 

væk.  

 

Svar: Det værdifulde kulturmiljø omfatter en statsplantage fra begyndelsen af 1800-tallet med en 

mangfoldighed af kulturspor. Råstofgravningen medfører ikke fjernelse af dele eller hele planta-

gen, og VejleMuseerne foretager i forbindelse med en gravetilladelse en arkæologisk forundersø-

gelse af det miljøvurderede areal for klarlægning af fund og fortidsminder inden for arealet, så de 

sikres for eftertiden. 

 

Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 
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1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som en del af 

den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder miljøvurderet. Mil-

jøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af områdets egnethed 

som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan indvindes, og dels 

som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger fra det enkelte område. Med afsæt i miljøvurde-

ringerne af hvert enkelt planområde foretager Region Syddanmark en samlet vurdering af, hvilke 

områder der skal indgå i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sammenskrives i én samlet 

miljørapport til Råstofplan 2020, herunder forslag til afværgeforanstaltninger og overvågning. 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for klæg vest for Kirkeby, 

som er miljøvurderet på baggrund af en kortlægning af klæg i Tønder og Esbjerg Kommune. Mil-

jørapporten er udarbejdet for at vurdere, om der er potentielt væsentlige indvirkninger på mil-

jøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse af, om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den sam-

lede miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår, sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser. I den nærværende miljørapport beskri-

ves derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i om-

rådet.  

 

 

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde jævnfør Figur 2-1. 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Re-

gion Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Ressourcerne fra dette område forventes at blive anvendt til kontinuerligt vedligehold af kystbe-

skyttelsen ved Vadehavet. Det er dog også muligt, at forekomsten graves intensivt over få år i 

forbindelse med digeforstærkningsprojekter. 

 

Det potentielle graveområde er afgrænset af Region Syddanmark på baggrund af kortlægning af 

forekomster af klæg. Klæg er tæt lagdelte eller laminerede finsands-, silt-, ler-, gytje-sedimenter, 

som typisk dannes under vadehavsforhold. Når der er indvandret planter, øges aflejringen ved 

hvert højvande, og klægen er efterhånden kommet til at præge overjorden i marsken. For at klæ-

gen er egnet til digebeskyttelse, skal den have nogle bestemte egenskaber i forhold til ler, sand-, 

vandindhold og organisk indhold.  

 

Indvindingen af klæg vil fortrinsvis blive foretaget i tørre perioder og over flere år. Efter afsluttet 

indvinding skal arealet efterbehandles efter en godkendt efterbehandlingsplan. 

 

Det miljøvurderede areal er ca. 15 ha, og deraf vurderes ca. 6,1 ha at rumme forekomst af klæg. 

Arealet ligger ca. 1,5 km vest for Kirkeby og ca. 2,5 km fra kysten. Arealet er fladt landbrugsjord 

i omdrift og præget af drænkanaler og levende hegn. Imod syd afgrænses arealet af Tanderup 

Digevej. Der findes ingen tekniske anlæg eller bebyggelser indenfor arealet, men det krydser 

Tanderupvej imod nord.  

 

 

Figur 2-1 Det miljøvurderede areal. 
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle væsentlige indvirk-

ninger, der er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Berørte myndigheder er hørt og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Der indvindes ikke råstoffer i området i dag. Råstofressourcen skønnes at være 13.000 m3 klæg i 

en tykkelse på op til 0,3 m. Klægen er vurderet egnet til digebeskyttelse. 

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Det miljøvurderede areal ligger inden for to kommuneplanrammeområder, der udlægger området 

til jordbrugserhverv og grønt Danmarkskort. Udlæg af det miljøvurderede areal til råstofindvin-

ding er i modstrid med Esbjerg Kommuneplan 2018-2030.  

 

Der findes ingen bygninger inden for det miljøvurderede areal eller inden for en afstand af 100 

meter. Afstanden til det miljøvurderede areal betyder, at det vurderes, at der ingen påvirkning er 

af landsbyer og spredt boligbebyggelse i det åbne land. 

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport. I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktivite-

terne, og støjbelastningen vil blive reguleret med vilkår i tilladelsen. Selvom de vejledende græn-

seværdier for støj bliver overholdt, kan støjen stadig virke generende for de omkringboende. 

 

Infrastruktur 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurde-

rede areal inden for normal arbejdstid, mens der sker en forholdsvis minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, og det er des-

uden ikke muligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af råstoffer i området vil medføre en forøget 

belastning af det samlede vejnet.  

 

Landskab 

Råstofgravning vil medføre, at området tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, der 

graver efter klæg samt lastbiler, der transporterer klægen ud af området. Ved gravningen fjernes 

områdets marskaflejringer, og der foretages terrænændringer i det flade og åbne storskalaland-

skab. Råstofgravningen forventes at være synligt fra dele af Tanderupvej og Tanderup Digevej. 

Konsekvensen af ændringen af landskabet vurderes at være moderat, da det flade landskab lokalt 

ændrer karakter fra fladt jordbrugslandskab med drængrøfter til et råstofgraveområde. Efter af-

sluttet indvinding vil planområdet være omfattet af en efterbehandlingsplan, som dog ikke ken-

des på nuværende tidspunkt. 

 

Kulturhistoriske interesser 

Der findes et ikke fredet fortidsminde inden for det miljøvurderede areal. Fortidsmindet er kyst-

sikring i form af en cirkelformet grøft. Fortidsmindet graves sandsynligvis væk permanent, hvor-

for konsekvensen ved fjernelse af det ikke fredede fortidsminde vurderes at være moderat.  
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Det miljøvurderede areal ligger inden for et område, der er udpeget som særligt værdifuldt kul-

turmiljø i Esbjerg Kommuneplan 2018-2030. Det miljøvurderede areal er del af det særligt værdi-

fulde kulturmiljø. Kulturmiljøet omhandler landsbyerne Nørre Farup, Farup Kirkeby og Kærbøl. 

Kulturmiljøet har en karakteristisk bebyggelses- og markstruktur med smalle indgrøftede marker 

samt landsbyer, der ligger højere i landskabet. Et særligt karakteristisk træk i marsklandsbyerne 

er de store ubebyggede arealer, der giver mulighed for udsyn over det flade landskab. Råstofgra-

veområde vurderes at være i overensstemmelse med de hensyn, som retningslinjerne for værdi-

fulde kulturmiljøer i Esbjerg Kommuneplan 2018-2030 varetager. 

 

Naturinteresser 

Det miljøvurderede areal grænser til internationalt beskyttet natur med fuglearter på udpegnings-

grundlaget og indenfor arealet ligger den beskyttede naturtype vandløb. Ændring af de eksiste-

rende forhold kan påvirke arealerne som levested for fugle på udpegningsgrundlaget, men hvis 

indvindingen ikke foretages indenfor artens yngletid, vurderes påvirkningen ikke at være væsent-

lig. Hvis vandløbet graves væk, kan indvinding af råstoffer væsentligt påvirke områdets samlede 

naturforhold. Det miljøvurderede areal ligger desuden i en økologisk forbindelse, der kan blive 

påvirket i strid med kommuneplanens retningslinjer om spredning af dyr og planter. 

 

Vandmiljø 

Det miljøvurderede areal gennemskæres af drængrøfter, og nogle af disse er karakteriseret som 

beskyttede vandløb. Drængrøfterne er en del af et større system, som afvander områderne nord, 

syd og vest for arealet. Indvinding af råstoffer ved det miljøvurderede areal, forventes ikke at 

medføre ændringer af dræningsforholdene i omkringliggende områder. Der kan ske en mindre på-

virkning af vandføringen i vandløbene, ved afledning af vand i forbindelse med tørholdelse af 

eventuelle gravesøer. Ved udledning af vand under tørholdelse, samt fra dræning igennem områ-

det, kan der stilles krav om etablering af afværgeforanstaltninger, så udledning af okker og sedi-

mentholdigt vand ikke påvirker af vandkvaliteten. 

 

3.3 Samlet vurdering 

Det vurderes at Natura 2000 området ikke vil blive væsentligt påvirket. 

Inden for området kan der ske en væsentlig påvirkning af nogle mindre naturområder, men det 

vurderes samtidig at en sådan påvirkning kan forebygges ved afværgende foranstaltninger. 

Det vurderes at gravningen vil have en moderat konsekvens for befolkning og sundhed, infra-

struktur og landskab.   
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold inden for det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette afhængig af hvilket miljøemne, der 

beskrives og vurderes. Kortlægningen af miljøstatus danner grundlag for vurderingen af miljøpå-

virkningerne.  

 

I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirk-

ninger ved realisering af råstofplanen. Relevant lovgivning og planlægning behandles i forbindelse 

med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6. 

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkninger tages udgangspunkt i en worst case betragt-

ning, som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet. Det forudsættes ved miljøvurde-

ringerne dog, at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg og større vandløb og søer samt be-

byggelser inkl. adgangsveje hertil ikke påvirkes af planen. Ved den konkrete gravetilladelse kan 

udnyttelsen af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurde-

ret i miljørapporten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som udnyttelse af det potentielle graveområde medfører, er syste-

matisk vurderet ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konse-

kvensen af miljøpåvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE KIRKEBY 

 

 

 

 
 
 

  6/44  

  

Geografisk udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 

miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at be-

vare funktion og struktur. 

 
Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 
 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 
 

Konsekvens 

Planens samlede konsekvens for miljøet vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede 

effekt ud fra sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for et miljøemne kan være både positiv og negativ. Begge typer effekter 

er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE KIRKEBY 

 

 

 

 
 
 

  7/44  

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 

 

 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 

 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  
 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfat-

tende afsnit i et skema som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirk-

ningsgrad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 
3 

Sandsynligt National/inter-
national 

Meget høj Permanent Meget væsent-
lig 

Miljøpåvirkning 

4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  

(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 

  



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE KIRKEBY 

 

 

 

 
 
 

  8/44  

4.4 Kumulative effekter 

I Kapitel 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, der 

kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirkninger. 
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5. RÅSTOFINDVINDING 

Region Syddanmark har i 2018-2019 fået foretaget en kortlægning af klægforekomster i Esbjerg 

og Tønder kommuner2. Kortlægningen inkluderer et forslag til planområde ved Kirkeby. 

 

Figur 5-1 viser placering af det miljøvurderede areal. Der er ingen gældende råstofområder eller 

aktive og afsluttede råstofgrave i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 

 

Figur 5-1. Det miljøvurderede areal ved Ballum 

 

Ved kortlægningen er der udført fladedækkende geofysisk kortlægning med DualEM421 metoden, 

karteringsboringer til 2 m u.t., kvalitetsanalyser og geologisk modellering af klægforekomstens 

udbredelse og tykkelse. 

 

Der er udført to boringer ved Kirkeby, hvor der er fundet op til 0,45 m klæg. Klægen består af 

fedt til meget fedt, svagt siltet til siltet ler. Under klægen er der et lag af ferskvandspræget 

tørv/gytje af varierende tykkelse, og herunder er der fint til mellemkornet postglacialt sand. 

 

Figur 5-2 viser klægforekomstens tykkelse og udbredelse. 

 

                                                   
2 Region Syddanmark, Råstofkortlægning, fase 2, Klæg nr. 2 - https://www.regionsyddanmark.dk/wm513847 
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Figur 5-2. Klægforekomstens tykkelse og udbredelse. 

 

Klægen ligger overvejende fra terrænkote +1,0 til +1,1. Klægtykkelsen er ~0,3 m. Det blev i 

kortlægningsrapporten vurderet, at den kortlagte klæg kan graves over grundvandsspejlet i en 

tør periode. 

 

Klægen blev vurderet egnet til digebeskyttelse. 

 

I Tabel 5-1 opsummeres klægforekomstens udbredelse, tykkelse og kvalitet. 

 

Forslag Kirkeby 

Areal med klæg (ha) 6,1 

Klæg i alt (1.000 m3) 13 

Klæglagets maksimale tykkelse (m) 0,3 

Klægens kvalitet Anvendeligt 

Tabel 5-1. Opsummering af kortlægning af klæg i graveområde Kirkeby. 
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøemner, der behandles, er følgende: 

 

 Bebyggelse, befolkningen og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Bebyggelse, befolkning, og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler bebyggelse, befolkning og sundhed, infrastruktur og ledningsfor-

hold. 

 

6.1.1 Bebyggelse 

Det miljøvurderede areal omfatter ubebyggede landbrugsarealer i landzone.  

 

 

Figur 6-1. Kommuneplanrammer indenfor det miljøvurderede areal. 

En del af det miljøvurderede areal ligger inden for kommuneplanramme 39-040-010 (Landom-

råde) jf. Figur 6-1, som udlægger områdets hovedanvendelse til grønt danmarkskort. Formålet er 

at ”beskytte og udvikle levesteder og spredningskorridorer for vilde dyr og planter samt at be-

skytte landskabelige og kulturhistoriske værdier. Der må ikke tillades etableret eller ændret an-

læg, så de naturmæssige og landskabelige værdier forringes. Ny bebyggelse og anlæg skal søges 

placeret uden for det grønne danmarkskort.” Hvis nye anlæg ikke kan placeres uden for det 
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grønne danmarkskort, stilles der krav om afskærmende beplantning.3 Udlæg af arealet til råstof-

graveområde medfører, at arealet ikke kan anvendes til hovedanvendelse Grønt Danmarkskort i 

den periode, hvor råstofgravningen foregår. 

 

Den anden halvdel af det miljøvurderede areal ligger inden for kommuneplanramme 39-040-030 

(Landområde) jf. Figur 6-1, som udlægger områdets hovedanvendelse til jordbrug. Formålet er 

”at fremme landbrug, skovbrug, gartnerier og lignende erhverv”.4 Udlægges arealet til graveom-

råde, kan arealet ikke anvendes til landbrug, skovbrug, gartnerier eller lignede erhverv i den peri-

ode, hvor råstofgravningen foregår. Efterbehandlingsplanen kendes ikke på nuværende tidspunkt, 

hvorfor det ikke er muligt at forudsige, om området kan anvendes til landbrug, skovbrug, gartne-

rier eller lignende erhverv efterfølgende. Der er sandsynlighed for, at der kan opstå permanente 

søer, da der graves under grundvandsspejlet. 

 

 
Figur 6-2. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal vist med én af-

standszone på 100 meter. 

Som det fremgår af Figur 6-2, findes der ingen bygninger inden for det miljøvurderede areal eller 

inden for en afstand af 100 meter. Det miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land med en 

del spredt bebyggelse mod nord og øst. Nærmeste bymæssige bebyggelser er Hillerup, Kirkeby 

og Nørre Farup, der ligger hhv. ca. 1,3 km nordøst, 1,6 km øst, 1,5 km sydøst for det miljøvurde-

rede areal.  

 

Samlet set vurderes det, at udlæg af arealet som graveområde i råstofplanen ikke påvirker bolig-

bebyggelse. 

 

                                                   
3 Esbjerg Kommuneplan 2018-30, Rammeområde 12-030-110, https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/mit_lo-

kalomraade/ramme.htm?planid=3752484 
4 Esbjerg Kommuneplan 2018-30, Rammeområde 12-030-091, https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/mit_lo-

kalomraade/ramme.htm?planid=3752480 
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6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af klæg kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i form af støj fra 

graveaktiviteter og transport af klæg ud af området. 

 

Det er miljømæssigt ønskeligt, at der i det åbne land er et lavt niveau af støj fra virksomheder, 

da der normalvis er et lavt baggrundsstøjniveau. Støj fra virksomheder, der naturligt hører til i 

det åbne land, må dog i et vist omfang accepteres. Eventuelle støjgrænser fastsættes for den en-

kelte virksomhed ud fra en konkret vurdering. Ofte benyttes grænseværdierne, som gælder for 

blandet bolig og erhverv, når der findes enkelte boliger i nærheden af området. Hvis der er tale 

om landsbyer, anvendes grænseværdien for boligområder ofte. Hvis nærområdet indeholder som-

merhusområder, særlige naturområder, offentligt tilgængelige rekreative områder eller planer om 

disse anvendelser, kan der være behov for strengere støjgrænser.5 De relevante vejledende støj-

grænser fremgår af Tabel 6-1. 

 
 Mandag – fredag  

kl. 07.00-18.00  

Lørdag 

kl. 07.00-14.00 

Mandag – fredag  

kl. 18.00-22.00 

Lørdag  

kl. 14.00-22.00 

Søn- og hellig-

dag 

kl. 07.00-22.00 

Alle dage 

kl. 22.00-

07.00 

Områder for blandet bolig- og erhvervs-

bebyggelse, centerområder (bykerne) 

55 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 

Boligområder for åben og lav boligbebyg-

gelse 

45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

Sommerhusområder og offentlig tilgæn-

gelige rekreative områder, særlige natur-

områder 

40 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A) 

Det åbne land (inkl. landsbyer og land-

brugsarealer 

 Konkret vurdering  

Tabel 6-1. Oversigt over relevante vejledende grænseværdier i forbindelse med støj fra virksomheder5. 

 

Støjbelastningen fra graveområdet vil stamme fra driften, som ved klæggravning består i anven-

delse af en gravemaskine og kørsel med en dozer. Der vil endvidere være støj fra transporten til 

og fra området med lastbiler. Der foreligger ingen erfaringstal for støj i forbindelse med klæg-

gravning, og det er dermed ikke muligt at bestemme støjbelastningen med det nuværende vi-

densgrundlag, men støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede vilkår i gra-

vetilladelsen. I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktivite-

terne, og støjbelastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Tilladelsen vil typisk inde-

holde krav om, at vejledende grænseværdier overholdes og stille krav til indretning og drift af rå-

stofgraven, således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller reduceres (f.eks. med 

støjvolde). 

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil medføre en øget støjbelastning langs med lastbi-

lernes ruter inden for normal arbejdstid. Støjen omfatter såvel egentlig motorstøj og vejstøj som 

impulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede grusveje, som også kan med-

føre øgede støvgener. Uanset ruten vil den øgede trafik medføre en øget støjpåvirkning på boliger 

langs vejen. Den forøgede tunge trafik på det lokale vejnet kan desuden medføre utryghed for 

gående og cyklister, der færdes på de veje, lastbilerne kører på. 

 

                                                   
5 Miljøstyrelsen, Vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984, https://www2.mst.dk/Udgiv/publi-

kationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf 
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Støj kan resultere i en nonspecifik stresspåvirkning, som ved længerevarende eksponering kan 

medføre en række uønskede helbredseffekter både direkte og indirekte. På baggrund af den nu-

værende viden forventes det ikke, at støjniveauerne vil være af en styrke, hvor negative hel-

bredseffekter vil opstå. Dette skyldes dels, at støjen kun vil finde sted inden for almindelig ar-

bejdstid, og dels at den forventes at være af en styrke (under 55 dB(A)), hvor der som udgangs-

punkt ikke ses negative sundhedspåvirkninger6. Det skal samtidig bemærkes, at støj under 55 

dB(A) kan påvirke beboerne i nærområdet. Da råstofgravningen vil ske i det åbne land, hvor der 

normalvis er en begrænset mængde baggrundsstøj, er det sandsynligt, at støjen kan virke gene-

rende. Selvom de vejledende grænseværdier er overholdt, vil der derfor stadig kunne være en 

støjpåvirkning, der kan virke generende. 

 

Ved klæggravning inden for det miljøvurderede areal vil der med vished ske en øget støjbelast-

ning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbredel-

sen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal. Intensiteten af påvirkningen vur-

deres at være middel, da de vejledende støjgrænser vil blive overholdt, og beboere i nærområdet 

vil kun blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid, men støjpåvirkningen kan være gene-

rende for de omkringboende. Påvirkningen vurderes at være langvarig, da råstofgravningen for-

ventes at forløbe over flere år. 

 

På baggrund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolk-

ningens sundhed. Støjen kan dog virke generende, da baggrundsstøjen i det åbne land normalvis 

er begrænset. Den samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes at være moderat. 

 

6.1.3 Infrastruktur 

Råstofindvindingen medfører en stigning i antallet af lastbiler på det lokale vejnet. Den indvundne 

klæg skal benyttes til digerne ved Vadehavet vest for indvindingsområdet og forventes transpor-

teret direkte hertil. Der forventes ind- og udkørsel via Tanderupvej eller Tanderup Digevej, se Fi-

gur 6-3. Vejene er asfaltveje, som har en bredde på mellem ca. fire og fem meter. Vejadgangen 

skal etableres med nødvendige oversigtsforhold i henhold til gældende vejregler.  

 

                                                   
6 WHO – World Health Organization (2011) Burden of disease from environmental noise - quantification of healthy life 

years lost in Europe. World Health Organization 
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Figur 6-3. Kort over veje og bygninger i nærhed af det miljøvurderede areal. 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, og det er ikke muligt at fastslå, i 

hvor høj grad, transport af råstoffer i området vil medføre en forøget belastning af det samlede 

vejnet.  

 

Den øgede trafik vurderes med vished at medføre lokale påvirkninger relateret til trafikafvikling, 

da trafikbelastningen forøges på det lokale vejnet, mens der sker en minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. Den geografiske udbredelse er lokal, da klægen skal bruges i nærområdet 

ved Vestkysten. Intensiteten af påvirkningen vurderes som middel, da forøgelsen kun vil medføre 

mere lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurderede areal inden for normal arbejdstid. 

Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Da 

der på dette stadie ikke foreligger konkret viden om antal af lastbiltransporter og transportruten, 

kan påvirkningsgraden kun vurderes på generelt niveau. Ud fra det foreliggende vurderings-

grundlag vurderes konsekvensen ved den øgede trafikbelastning at være moderat. 

 

6.1.4 Ledningsforhold  

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Inden for det miljøvurderede areal løber der hhv. en nedgravet vandforsyningsled-

ning, som det kan ses på Figur 6-4. Desuden løber en el-ledning og et telefon-/datakabel langs 

Tanderupvej i den nordlige del af det miljøvurderede areal. Tele- data- og lavspændingsledninger 

er ikke vist på kortet nedenfor. Det vurderes, at det er usandsynligt, at ledningerne bliver om- 

eller nedlagt i forbindelse med råstofgravningen, og at der med stor sandsynlighed holdes en re-

spektafstand til disse. På den baggrund vil der være ingen konsekvenser for ledningsforholdene. 

 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE KIRKEBY 

 

 

 

 
 
 

  16/44  

 

Figur 6-4. Placering af vandledninger i nærheden af det miljøvurderede areal. Tele- data- og lavspændingsled-

ninger er ikke vist på kortet. 

 

6.1.5 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed  
Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Bebyggelse - - - - - 

Befolkning 
og sundhed 

Med vished Lokal Middel Lang Moderat 

Infrastruktur Med vished Lokal Middel Lang Moderat 

Ledningsfor-
hold 

- - - - - 

 

6.1.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Den konkrete gravetilladelse indeholder vilkår til sikring af overholdelse af støjgrænser ved bebo-

elser.  

 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som be-

handles i hvert deres afsnit 6.2.1 og 6.2.2. Kulturhistoriske elementer med betydning for land-

skabets karakter vil blive behandlet i relevant omfang i afsnittet om landskab. Derudover beskri-

ves og miljøvurderes kulturarv i afsnittet om kulturhistoriske interesser. 
 

6.2.1 Landskab 

Det følgende afsnit indledes med en beskrivelse af de landskabelige og geologiske udpegninger, 

der findes inden for det miljøvurderede areal. Derudover vurderes udpegningernes sammenhæng 

med udlægning af det miljøvurderede areal. Efterfølgende beskrives det miljøvurderede areals 
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landskab med udgangspunkt i dele af landskabskaraktermetoden7, hvorfra der er fokus på det 

naturgeografiske grundlag, kulturgeografiske grundlag, rumlig-visuelle forhold og landskabets 

sårbarhed over for ændringer. Endvidere inddrages den gennemførte råstofkortlægning samt 

Sønderjylland og Ribe amters landskabskarakteranalyse i beskrivelsen. På baggrund af land-

skabsbeskrivelsen vurderes påvirkningen af geologiske, landskabelige og visuelle værdier ved re-

alisering af det miljøvurderede areal til klæggravning. 

 

Landskabsudpegninger i Esbjerg Kommuneplan 

Esbjerg Kommune har udpeget bevaringsværdige landskaber og større, sammenhængende land-

skaber, som er omfattet af retningslinjer i Kommuneplan 2018-20308. Udpegningerne fremgår af 

Figur 6-5. 

 

 

Figur 6-5. Landskabelige og landbrugsudpegninger i Esbjerg Kommuneplan. 

Hele arealet er udpeget som værdifuldt landskab og en del af arealet er udpeget som større, 

sammenhængende landskab.  

 

Af kommuneplanens retningslinjer for større sammenhængende landskaber fremgår det at ”in-

denfor større sammenhængende landskaber, skal den visuelle sammenhæng mellem forskellige 

landskabselementer sikres. Projekter skal tilpasses til det større sammenhængende landskab”.9 

 

For de værdifulde landskaber fremgår det af kommuneplanens retningslinjer at ”indenfor de vær-

difulde landskaber skal landskabet friholdes for bebyggelse og anlæg. I værdifulde landskaber 

                                                   
7 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007 https://mst.dk/media/150569/vejlednin-

genilandskab_050707b1.pdf  

8 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, Retningslinjer med redegørelser, https://kommuneplan.esbjergkom-

mune.dk/dk/hele_kommuneplanen/sektorer/landskab/retningslinjer-med-redegoerelser.htm 

9 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, Retningslinjer med redegørelser, https://kommuneplan.esbjergkom-

mune.dk/dk/hele_kommuneplanen/sektorer/landskab/retningslinjer-med-redegoerelser.htm 
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kan der normalt kun udlægges areal til formål, som er forenelige med regionale og nationale 

landskabsinteresser. Undtaget er bebyggelse, der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af en 

landbrugs- eller skovbrugsejendom. Et eventuelt nødvendigt byggeri eller anlæg skal placeres og 

udformes, så det indpasses bedst muligt i landskabet.”10 

 

Et udlæg som råstofgraveområde vil muliggøre, at det miljøvurderede areal kan anvendes til rå-

stofgravning, og i den periode vil arealet fremstå med teknisk præg på grund af gravemaskiner, 

lastbiler mv. samt oplag af materiale. Det tekniske præg er ikke permanent, da der ikke opsættes 

bygninger eller egentlige tekniske anlæg i området, men der vil ske en permanent ændring af 

arealets landskab på grund af fjernelse af klæg fra området, idet det forventes, at de øverste ca. 

0,3 meter graves bort. Samtidig ændres arealets arealanvendelse fra landbrugsarealer til grave-

område, så den nuværende lokale landskabskarakter i området bliver ændret. På nuværende 

tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for arealet ikke, hvorfor den fremtidige udformning af 

landskabet ikke kan vurderes. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgrave-

område ikke at være overensstemmelse med de landskabshensyn, som retningslinjerne i Esbjerg 

Kommuneplan 2018-2030 varetager.  

 

Landbrugsudpegninger i Esbjerg Kommuneplan 

Esbjerg Kommune har udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, som er omfattet af en ret-

ningslinje fra Kommuneplan 2018-203011. Udpegningerne fremgår af Figur 6-5. Retningslinjen 

fastlægger, at ”i områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder skal landbru-

gets udviklingsmuligheder vægtes højt under hensyntagen til natur, vandmiljø og byudvikling.” 12 

 

Det miljøvurderede areal er udpeget som særligt værdifulde landbrugsarealer. Udlægges arealet 

til graveområde, kan arealet ikke anvendes til landbrugsområde i den periode, hvor råstofgrav-

ningen foregår. Efterbehandlingsplanen kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor det heller 

ikke er muligt at forudsige, om området kan anvendes til landbrugsområde efterfølgende. Der er 

sandsynlighed for, at der kan opstå permanente søer, da der graves under grundvandsspejlet. 

 

Kystnærhedszonen 

Graveområdet ligger i en afstand af ca. 2,6 km fra kysten og derfor inden for kystnærhedszonen. 

Kystnærhedszonen er en statslig planlægningszone på tre kilometer, der har til formål at friholde 

de kystnære dele af Danmark fra bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en kystnær 

placering. Hovedsigtet med zonen er, at de åbne kyster fortsat kan have en væsentlig natur- og 

landskabsværdi. Råstofgraveområdets indhold af klæg afhænger af en kystnær placering, da 

klæg dannes af processerne i Vadehavet og deraf kun findes kystnært. 

 

Råstofgravning foregår på og under terræn, hvor der benyttes maskiner til gravning, der i for-

skellig grad kan rage op over terrænet og dermed være synligt set fra afstand. Afstanden til ky-

sten betyder, at der ikke er en direkte visuel sammenhæng mellem kysten og det miljøvurderede 

areal, hvorfor intensiteten af påvirkningen vurderes at være lav. Lokalt vil oplevelsen af det åbne 

kystlandskab blive ændret i form af et mere teknisk præg, så længe råstofgravningen står på. 

                                                   
10 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, Retningslinjer med redegørelser, https://kommuneplan.esbjergkom-

mune.dk/dk/hele_kommuneplanen/sektorer/landskab/retningslinjer-med-redegoerelser.htm 
11 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/hele_kommunepla-

nen/sektorer/primaere-erhverv/retningslinjer-med-redegoerelser.htm 
12 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/hele_kommunepla-

nen/sektorer/primaere-erhverv/retningslinjer-med-redegoerelser.htm 
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Konsekvensen for kystnærhedszonen vurderes at være begrænset, da det vurderes, at området 

også efter råstofgravningen vil udgøre en landskabsværdi. 

 

Landskabsbeskrivelse 

Det miljøvurderede areal er placeret i det sydvestjyske vadehavsområde ca. 2,6 km fra kystlinjen 

og ca. seks kilometer nordvest for Ribe.  
 

Det miljøvurderede areal er ifølge Per Smeds landskabskort13 placeret på den inderste del af mar-

sken, der er opstået ved en oversvømmelse af den brede hedeslette, der strækker sig fra Ribe i 

syd til Grindstedbro mod nord. Den brede hedeslette er en sammenfletning af to mindre hedeslet-

ter der løber hhv. syd og nord om Rødding Bakkeø. I dag løber Kongeåen i bunden af den nord-

lige smeltevandsslette og Ribe Å i den sydlige. Det miljøvurderede areal er på et fladt landskab 

mellem de to åer. Terrænkoten i det miljøvurderede areal er mellem kote +1,1-2,3 meter. Den 

udførte klægkortlægning afslører klægforekomster inden for det miljøvurderede areal på ca. 0,3 

meter i tykkelse og viser, at det miljøvurderede areal kun i nogen grad har været under tide-

vandspåvirkning. Under klægen findes der ferskvandsaflejringer, som formentlig stammer fra de 

to store åer i området. Dybere findes smeltevandsaflejringer som på hedesletten. 

 

 

Figur 6-6. Per Smed Landskabskort.14 

Klæg er marine sedimenter på marsken, som overvejende består af ler og silt og organisk materi-

ale fra især ekskrementer fra orme og muslinger på vaderne men også krebsdyr, fisk og fugle15. 

Marsken er et fladt marint forland dannet på tidevandskyster som i Vadehavet, hvor området i 

forvejen er relativt fladt, f.eks. på grænsen mellem havet og smeltevandssletterne i Vestjylland. 

Ved højvande tilføres finkornet materiale, som aflejres på vaderne ved højvandsmaksimum, hvor 

tidevandet vender. Marskdannelsen starter, når vaden er bygget så højt op, at de første planter 

                                                   
13 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
14 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
15 Geoviden 2009, Marsken – landet der lever af at drukne, http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2009.pdf 
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begynder at invadere vaden. Vegetationen dæmper bølge- og strømaktiviteten, mere sediment 

aflejres, og marsken vokser lidt i højden. De stigende havspejl siden sidste istid er en medvir-

kende årsag til, at marsken på de ikke-inddigede områder i Vadehavet fortsat vokser i højden. 

Marsken ved Vadehavet er karakteriseret ved, at mængden af organiske materialer er høj i de 

marine sedimenter sammenlignet med andre steder16. Når der etableres diger, ophører den dyna-

miske udvikling som marsk, og tilførslen af finkornet materiale ophører.  

 

Det miljøvurderede areal er placeret inden for de tidligere Sønderjylland og Ribe amters land-

skabskarakterområde nummer 13 ”Ribe marskområde”.17 Karakterområdet ”Ribe marskområde” 

er karakteriseret ved et inddiget marskområde med udstrakte, flade og åbne jordbrugsflader op-

delt af grøfter og flere store åer. Grøfterne er med til at understrege landskabets tilblivelse og an-

vendelse. Arealanvendelsen i området er udelukkende landbrug med dyrkede afgrøder og græs-

marker. Området har et meget ensartet præg og er upåvirket af tekniske anlæg, men der kan ses 

flere vindmøller uden for området. Der er desuden begrænset bebyggelse, og området er stort 

set ubevokset med kun lidt spredt kratbevoksning. Til gengæld ligger mange mindre byer og 

landsbyer samt enkeltgårde langs med afgrænsningen af karakterområdet. Landskabet i karak-

terområdet har en forholdsvis lang kontinuitet, og marsken er blevet udnyttet i meget lang tid, 

hvilket bopladser fra jernalderen og beboelsesmønsteret på gestranden vidner om. I perioden 

mellem 1927 og 1929 blev marsken afgræsset og inddelt i smalle fenner, hvilket med sikkerhed 

kan føres tilbage til udskiftningen i sidste halvdel af 1700-tallet. Systemet kan endog være ældre, 

hvorfor tidsdybden i karakterområdet er på mere end 200 år. Tilstanden af de karaktergivende 

landskabselementer er i karakteranalysen vurderet til middel, da store dele af området udnyttes 

mere intensivt til afgrøder, og flere engarealer med tiden er forsvundet på grund af afvanding og 

opdyrkning. Området er sårbart overfor intensivering af landbruget i retning mod mindre afgræs-

ning og flere afgrøder.18 

 

Det miljøvurderede areal fremstår med de karakteristiske landskabstræk beskrevet i de tidligere 

Sønderjylland og Ribe amters landskabskarakteranalyse. Området fremstår fladt med landbrugs-

arealer, der er adskilt af nord-sydgående og øst-vestgående afvandingskanaler. Markerne frem-

står dog mindre rektangulære sammenlignet med markerne inden for resten af landskabskarak-

terområdet. Arealets landskab fremtræder dermed fladt, åbent og ensartet (se Figur 6-7), hvor 

afvandingskanalerne i mindre omfang fungerer som rumskabende elementer.  

 

Inden for det miljøvurderede areal findes udelukkende beplantning langs med Tanderupvej i form 

af et spredt beplantningsbælte, hvilket i begrænset omfang afskærmer en del af arealet set fra 

Tanderupvej nord for arealet. Øst for det miljøvurderede areal afgrænses markerne af nord-syd-

gående beplantningsbælter, hvilket slører indkigget til arealet fra øst mod vest. 

 

                                                   
16 Geoviden 2009, Marsken – landet der lever af at drukne, http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2009.pdf 
17 Sønderjyllands Amt, Teknisk Forvaltning og Ribe Amt, Teknik- & Miljøområdet, Landskab i vadehavsområdet – ana-

lyse af landskabskarakteren, 2005 
18 Sønderjyllands Amt, Teknisk Forvaltning og Ribe Amt, Teknik- & Miljøområdet, Landskab i vadehavsområdet – ana-

lyse af landskabskarakteren, 2005 
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Figur 6-7. Det miljøvurderede areal set fra Tanderup Digevej mod nordøst. Den orange cirkel angiver den 

omtrentlige placering af det miljøvurderede areal. 

 

De lave målebordsblade fra perioden 1926 til 1941 viser et mønster af drængrøfter og markind-

delinger, som næsten fremstår intakt på ortofotos fra 2018, se Figur 6-8 og Figur 6-9. Desuden 

ses et engareal centralt i det miljøvurderede areal på de lave målebordsblade, hvilket er forsøgt 

opdyrket på ortofoet, men fremstår våd og i en lavning. Generelt er omgivelsernes strukturer vel-

bevaret i form af markinddelinger, grøfter og veje. Nogle steder er grænsen mellem markerne 

udvisket grundet sammenlægning af landbrugsarealer med færre drængrøfter. Af ortofoto fra 

2018 fremgår ligeledes, at der er bygget landbrugsbygninger langs med Tanderupvej.  

 

 

Figur 6-8 Lave målebordsblade (1926-1941). 

 

Figur 6-9 Luftfoto fra 2018 der viser dyrkningsmøn-

stre. 

Landskabet inden for det miljøvurderede areal vurderes samlet set at have en moderat sårbar-

hed. Sårbarheden begrundes med landskabsmønstrenes relative intakthed, det åbne flade land-

skab uden visuel påvirkning fra omkringliggende tekniske anlæg. Sårbarheden reduceres af, at 

landskabet er kraftigt reguleret med lige afvandingskanaler og vejanlæg, og landbrugsarealerne 

er intensivt dyrkede. 

 

Landskabelige konsekvenser af gravning 

De landskabelige konsekvenser af råstofgravningen vurderes på baggrund af beskrivelsen af 

landskabet.  
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Råstofgravning vil medføre, at området tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, der 

graver efter klæg samt lastbiler, der transporterer klægen ud af området. Ved gravningen fjernes 

områdets marskaflejringer, og der foretages terrænændringer i maksimum 0,3 meters dybde i 

det flade og åbne landskab. Grundvandsspejlet ligger højt i området, hvorfor det er sandsynligt, 

at der graves under grundvandsspejlet, hvorfor terrænændringerne kan danne søer. Derudover 

vil landskabets nuværende afvandingskanaler og historiske markinddelinger forsvinde permanent 

ved gravningen, hvormed der fjernes et karakteristisk landskabselement i området. 

 

Det miljøvurderede areal ligger på overgangen mellem marsken og Kongeåsletten. Ved udgrav-

ning af arealet vil grænsen imellem de to landskabstyper blive permanent ændret, da det udgra-

vede område med stor sandsynlighed vil udvikle sig til en eller flere søer i forbindelse med grav-

ning, da grundvandet ligger højt.  

 

Omkring det miljøvurderede areal findes en række levende hegn mod nord og vest, som vil be-

grænse indkigget fra naboejendomme og nærliggende veje. Indkigget fra Tanderup Digevej syd 

for det miljøvurderede areal er dog frit, da der ikke findes nogen slørende beplantning. Indkigget 

fra dele af Tanderupvej nord for arealet er begrænset pga. eksisterende beplantningsbælter langs 

vejen. Efter endt råstofgravning fjernes maskinerne fra området, så det tekniske præg og den vi-

suelle uro fjernes. 

 

På nuværende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, og det er dermed ikke 

muligt at vurdere, hvordan landskabet udformes efter endt råstofgravning, eller hvilken anven-

delse det vil få.  

 

Den landskabelige påvirkning er lokal, da der kun sker ændringer inden for det miljøvurderede 

areal. Intensiteten af ændringen af landskabet vurderes at være middel, da der graves i op til 30 

cm dybde, og det flade landskab lokalt ændrer karakter fra jordbrugslandskab med afvandingska-

naler til et råstofgraveområde. Da grundvandsspejlet står højt, er det sandsynligt, at råstofgra-

vene vil fremstå som søer. Efter afsluttet indvinding vil arealet være omfattet af en efterbehand-

lingsplan, som dog ikke kendes på nuværende tidspunkt. På den baggrund vurderes konsekven-

serne for landskabet ved gravning at være moderate. 

 

6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal findes en række kulturhistoriske interesser, 

som fremgår af Figur 6-10.  
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Figur 6-10. Kulturhistoriske interesser inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 

Ikke fredede og endnu ikke fundne fortidsminder 

Sydvestjyske Museer har i en arkivalsk udtalelse om området udtalt, at der findes en overpløjet 

gravhøj i den nordlige tange af det miljøvurderede areal. Sydvestjyske Museer udtaler desuden, 

at der skal foretages en arkæologisk forundersøgelse af fortidsmindet forud for udnyttelse af rå-

stofgraveområdet. På den baggrund sker der ikke nogen påvirkning af fortidsmindet. 

 

Dernæst findes et enkelt ikke-fredet fortidsminde (nr. 190401-16) i den nordlige del af det miljø-

vurderede areal. Fortidsmindet er kystsikring i form af en cirkelformet grøft, og er muligvis et 

”sommerdige” fra nyere tid (1661-2009 e.v.t.)19. Det er sandsynligt, at det ikke fredede fortids-

minder fjernes permanent, da det er beliggende inden for det miljøvurderede areal, hvor der skal 

graves efter klæg. Påvirkningen er lokal, da det kun vil være det enkelte ikke fredede fortids-

minde, der bliver påvirket. Intensiteten ved fjernelsen af fortidsmindet vurderes at være meget 

høj, da fortidsmindet forsvinder permanent. Konsekvensen ved fjernelse af det ikke fredede for-

tidsminde vurderes at være moderat.  

 

Hvis der under udgravningen opdages fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det be-

rører fortidsmindet. Fundet skal anmeldes til det ansvarlige museum, jf. museumslovens § 27, 

stk. 220. Ikke-fredede fortidsminder i form af enkeltfund kan af museet registreres og fjernes fra 

stedet, så de bevares for eftertiden. 

 

 

                                                   
19 Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Tanderup I, 190401-16, http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsmin-

der/Lokalitet/117221/ 

20 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
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Kommuneplanudpeget værdifuldt kulturmiljø 

Det miljøvurderede areal ligger inden for et område, der er udpeget som særligt værdifuldt kul-

turmiljø i Esbjerg Kommuneplan 2018-2030.21 

 

Værdifulde kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områder, der viser væsentlige træk af den 

samfundsmæssige udvikling. Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at ”Nyanlæg eller 

arealudlæg til byggeri eller anlæg mv. i de udpegede kulturmiljøer skal ske i tråd med de bæ-

rende bevaringsværdier.”22  

 

Kulturmiljøet omhandler landsbyerne Nørre Farup, Farup Kirkeby og Kærbøl. Kulturmiljøet har en 

karakteristisk bebyggelses- og markstruktur med smalle indgrøftede parceller samt landsbyer be-

liggende på overgangen mellem den højereliggende gest og den lavereliggende marsk. Hertil 

præges marsklandsbyerne af de store ubebyggede tofter, der giver mulighed for udsyn over det 

flade landskab.23  

 

Det miljøvurderede areal indeholder ikke de beskrevne smalle parceller eller landsbyer. Arealet er 

dog beliggende på marsken og fremstår ubebygget og åbent, ligesom markstrukturer inden for og 

omkring arealet er forholdsvist intakt ved sammenligning mellem lave målebordsblade fra perio-

den 1926 til 1941 og ortofoto fra 2018.  

 

På baggrund af ovenstående vurderes udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgrave-

område ikke at være i overensstemmelse med de hensyn, som retningslinjerne for værdifulde 

kulturmiljøer i Esbjerg Kommuneplan 2018-2030 varetager.  

 

6.2.3 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Kystnær-
hedszonen 

Med vished Lokal Lav Permanent Begrænset 

Landskabe-
lige konse-
kvenser ved 
gravning 

Med vished Lokal Middel Permanent Moderat 

Kulturhisto-
rie 

     

Ikke fredede 
og endnu 
ikke fundne 
fortidsminder 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Moderat 

 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Terrænet bør efterbehandles, så det indpasses i det omkringværende landskab i forhold til land-

skabskarakterer og det værdifulde kulturmiljø. 

 

                                                   
21 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, retningslinjer med redegørelser, https://kommuneplan.esbjergkom-

mune.dk/dk/hele_kommuneplanen/sektorer/bevaring/retningslinjer-med-redegoerelser.htm 
22 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, retningslinjer med redegørelser, https://kommuneplan.esbjergkom-

mune.dk/dk/hele_kommuneplanen/sektorer/bevaring/retningslinjer-med-redegoerelser.htm 
23 Esbjerg Kommune, Registreringsskema – kulturmiljø, Kulturmiljø nr. 5.3, https://webkort.esbjergkommune.dk/bille-

der/Kulturmiljo/PDF_Sektorplan/Noerre_Farup_Farup_Kirkeby_og_Kaerboel.pdf 
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Sydvestjyske Museer bør gennemføre en arkæologisk forundersøgelse af det miljøvurderede 

areal, inden råstofgravning igangsættes.  

 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig be-

tydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  

 

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 124, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væ-

sentligt. 

 

Det miljøvurderede areal grænser direkte op til Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet med fug-

lebeskyttelsesområde nr. 51, Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb. Natura 2000-området 

er hertil udpeget som Ramsar-område. Afstanden til habitatområdet er ca. 2 km, og nærmeste 

habitatnaturtype på udpegningsgrundlaget er en strandeng (1330), der er beliggende ca. 2,2 km 

vest for det miljøvurderede areal. 

 

                                                   
24 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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Figur 6-11. Natura 2000-områder nær det miljøvurderede areal. 

 

Natura 2000-området omfatter ud over selve Vadehavet også de inddigede marskområder fra 

Tjæreborg i nord til grænsen i syd, de nederste dele af de større å-systemer med udløb i Vadeha-

vet, samt de udpegede habitatområder ved Brede Å, Vidå og Alslev Ådal. Fuglebeskyttelsesområ-

det strækker sig fra Tjæreborg i nord til Høgsbro i syd, og området består primært af inddigede 

marskenge, der er gennemskåret af flere store vandløb. Mod vest er områderne afgrænset af 

havdiger med sluser, der bevirker, at områderne er ferske. Denne del af Natura 2000-området 

omfatter også et eng- og moseområde omkring Ribe Å øst for Ribe der spiller en vigtig rolle for 

trækkende ande- og vadefuglearter, der især under højvande i Vadehavet vest for digerne raster 

og søger føde i marskengene bag digerne. Der er registreret mange sjældne fugle i området25. 

 

 

Tabel 6-2. Fuglearter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området25. 

 

                                                   
25 Natura 2000-plan 2016-2021 Vadehavet – Ribe Holme Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F51 

Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelse. 2016 
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Det miljøvurderede areal er dyrkede marker i omdrift. Flere fugle på udpegningsgrundlaget bru-

ger sådanne arealer til ynglelokaliteter eller fouragering. Rørhøgen fouragerer over dyrkede mar-

ker, enge og græsarealer. Hedehøgen yngler primært på marker med vinterafgrøder. Hedehøg 

har som ynglefugl været i tilbagegang. De sidste par år har bestanden af hedehøg dog stabiliseret 

sig på ca. 25 par 26. Engsnarre yngler stedvis i kornmarker, og kortnæbbet gås fouragerer om-

kring markarealer.  

 

Ifølge DOF-databasen27 er der registreret 11 arter fra udpegningsgrundlaget omkring Hillerup 

enge vest for det miljøvurderede areal ved Kirkeby; Rørdrum, kortnæbbet gås, rørhøg, brushane, 

mosehornugle, hvid stork, bramgås, hedehøg, hjejle, sorthovedet måge og blåhals. Umiddelbart 

vest for det miljøvurderede areal er der registreret et ynglepar af hedehøg28 i et område, der lig-

ner naturtyperne, der findes indenfor habitatområdet. 

 

Arter af fugle på udpegningsgrundlaget kan være følsomme overfor både inddragelse af levested 

og støj/forstyrrelser af arealer tæt på indvindingen særligt i yngletiden.  

 

Alle arterne på udpegningsgrundlaget kan således have levested både indenfor det miljøvurde-

rede areal og tæt herpå, og derfor påvirkes udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet 

muligvis, og med høj intensitet, hvis der indvindes indenfor yngletiden for fuglearterne. Dette 

gælder især for hedehøg, der som ovenfor nævnt yngler på marker med vinterafgrøder både in-

den for og uden for fuglebeskyttelsesområdet. Påvirkningen er lokal, men da størrelsen af det på-

virkede areal vurderes at være meget lille i forhold til det samlede areal langs Vadehavskysten, 

der er velegnet som yngle- og fødesøgningsområder for arterne, vurderes påvirkningen samlet 

ikke at være væsentlig. Det forudsættes dog, at der ikke indvindes indenfor yngletiden for fugle-

arterne på udpegningsgrundlaget.  

 

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 724 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal 

derfor, at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter ikke påvirker det 

nærmeste Natura 2000-området væsentlig under forudsætning af, at der ikke indvindes indenfor 

yngletider for arter af fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet.  

 

6.3.2 § 3 beskyttet natur 

En række naturtyper (f.eks. vandløb, ferske enge, moser, strandenge, søer) er beskyttet gennem 

naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang række dyr og planter. Be-

skyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes tilstand. Ændring af tilstan-

den kræver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 229. I forbindelse med dispensa-

tionen kan der stilles krav om etablering af erstatningsnatur.  

 

Det miljøvurderede areal gennemløbes af et beskyttet vandløb. 150-400 meter syd for det miljø-

vurderede areal findes tre mindre søer og en mose.  

 

Indenfor arealet er den højeste HNV (High Nature Value) på 330 på baggrund af områdets status 

som nærhed til beskyttet natur, nærhed til småbiotop og økologisk markdrift. Skalaen går fra 0 

(lav) til 14 (høj).  

                                                   
26 https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=august-nyt-fra-projekt-hedehog 
27 https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=571042 
28 http://naturdata.miljoeportal.dk 

29 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  
30 https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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Figur 6-12 Beskyttede naturtyper inden for og omkring det miljøvurderede areal. 

 

I forhold til beskyttet natur indenfor det miljøvurderede areal vurderes det, at der er mulighed 

for, at miljøpåvirkningen vil indtræde (hvis der ansøges om at omlægge eller rørlægge arealets 

mindre vandløb). Påvirkningen er lokal, og intensiteten vil være høj, da beskyttet natur fjernes. 

Varigheden er permanent, hvis vandløbet ændres til råstofgraveområde. Samlet vurderes konse-

kvensen derfor at være væsentlig.  

 

Ændring af vandløbets tilstand forudsætter en dispensation efter naturbeskyttelsesloven, hvor der 

forventeligt vil blive stillet krav om erstatningsnatur. Derudover forudsætter ændring af vandløbet 

en tilladelse efter bekendtgørelse om vandløbsregulering.  

 

Hydrauliske påvirkninger og evt. okkertilførsel til vandløbet vurderes i afsnit 6.4.2. 

 

Sandsynligheden for påvirkning af beskyttet natur udenfor det miljøvurderede areal er mindre, da 

indvindingen af klæg vil foregå terrænnært. Dog vil der i forbindelse med tørlægning af graveom-

rådet kunne ske en midlertidig påvirkning af de våde naturtyper tæt på det miljøvurderede areal. 

Den geografiske udbredelse af påvirkningen er lokal, og intensiteten vil være lav. Påvirkningens 

varighed vil være lang, og den samlede konsekvens af påvirkningen af natur udenfor det miljø-

vurderede areal vil være begrænset. 

 

6.3.3 Plante og dyreliv  

Bilag IV arter: 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår i det følgende en vurdering af, om planen vil påvirke de vilkår, som områderne 

kan tilbyde en bestand af en art (økologiske funktionalitet). 
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Søerne omkring det miljøvurderede areal, nævnt under § 3 beskyttet natur, er potentielle leve-

steder for padder på bilag IV, bl.a. spidssnudet frø. Der er ikke registreret bilag IV arter på eller 

omkring det miljøvurderede areal31. 

 

Da det er mindre sandsynligt, at der sker en påvirkning af søerne omkring det miljøvurderede 

areal, og en evt. påvirkning vil være lokal og med lav intensitet, vurderes der samlet at være en 

begrænset miljøpåvirkning af bilag IV-arter.  

 

Sjældne arter, planter og naturtyper 

Rank vinterkarse, der vokser på åben, fugtig, næringsrig bund, og som er lokalt sjælden, er regi-

streret omkring det miljøvurderede areal. Derudover er skrubtudse, som er fredet, registreret 

nær det miljøvurderede areal31. 

 

Der er registreret insektet moshumle, der er en relativ sjælden art i Danmark, nær det miljøvur-

derede areal31. Moshumle lever i fugtige og halvåbne til åbne landskabstyper. Omkring arealet er 

der derudover registreret pattedyret brud, som lever, hvor der er rigeligt forekomst af mus31.   

 

Sandsynligheden for, at arter af sjældne planter, insekter og pattedyr bliver påvirket, er mindre, 

udbredelsen af påvirkningen er lokal, og intensiteten er lav, da ingen af arterne er registreret in-

denfor det miljøvurderede areal og derfor ikke påvirkes direkte. Varigheden vil være lang, og 

samlet vurderes påvirkningen at være begrænset.  

 

6.3.4 Økologiske forbindelser 

Økologiske forbindelser har til formål at styrke forbindelser for dyr og planters naturlige bevægel-

sesveje. Formålet er at sikre dyr og planters mulighed for spredning. Ifølge Tønder Kommuneplan 

må forbindelserne ikke forringes i væsentlig grad. Hvis dette sker, skal der etableres faunapassa-

ger eller erstatningsnatur, så påvirkningen reduceres.32 

 

Det miljøvurderede areal ligger inden for en økologisk forbindelse. Den økologiske forbindelse er 

en kileformet korridor på ca. 350 meter det bredeste sted, og det miljøvurderede areal er inden 

for korridoren i hele dens bredde.  

 

                                                   
31 Naturbasen.dk. Licens nr. 05/2015 

32 Tønder Kommune, Natur i Tønder Kommune, http://toender-kp17.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/landskab_na-

tur_og_vand/natur/#Ret4 
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Figur 6-13. Økologiske forbindelser ved det miljøvurderede areal. 

 

Samlet vurderes det, at udlæg af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde ikke er i over-

ensstemmelse med interesserne vedr. sikring af spredningsmuligheder for dyr og planter i Es-

bjerg Kommuneplan 2017-29, da forbindelsen påvirkes i hele dens bredde. 

 

6.3.5 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 

Ramsar-om-
råde 

- - - - Ikke væsent-

lig 

§ 3 beskyttet 
natur 

Mulig Lokal Høj Lang Væsentlig 

Plante og dy-
reliv 

Mindre Lokal Lav Lang Begrænset 

 

6.3.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Vurderingen af påvirkningen af nærmeste Natura 2000-område er foretaget på baggrund af, at 

indvinding ikke gennemføres indenfor yngletid for arter på udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-området. Hvis indvinding fortages indenfor yngletiden, skal der udarbejdes af en naturkon-

sekvensvurdering, jævnfør habitatbekendtgørelsens bestemmelser. 

 

Ved efterbehandling af området bør der opretholdes raste- og ynglesteder for arter af padder, li-

gesom eksisterende naturelementer indenfor den økologiske forbindelse bør reetableret. 
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6.4 Vandmiljø 

6.4.1 Grundvand 

Det miljøvurderede areal ligger udenfor områder med drikkevandsinteresser, og der er ingen ind-

vindingsoplande i nærheden (Figur 6-14). Der er ingen aktive vandforsyningsboringer indenfor 

det miljøvurderede areal, og der er ca. 170 m til de nærmeste vandforsyningsboringer, som lig-

ger mod nord anvendes til markvanding. Der findes fem boringer i en afstand på ca. 170-200 m, 

som alle anvendes til markvanding, på nær boringen med DGU nr. 140.701, hvis formål er angi-

vet som vandforsyningsboring. Boringen DGU nr. 140.701 er ikke tilknyttet et anlæg med tilla-

delse, og den tilhørende adresse (Tanderupvej 3) er, ifølge OIS33, tilknyttet et alment vandforsy-

ningsanlæg. Da klægindvindingen foregår terrænnært, og der er stor afstand til vandforsynings-

boringer, forventes gravningen generelt ikke at påvirke indvindingsboringer eller grundvand. 

 

Ifølge GEUS’ jordartskort ligger det miljøvurderede areal i et område med marskaflejringer. I den 

centrale, nordligste del og i den østligste del af det miljøvurderede areal angiver jordartskortet, at 

der er extramarginale aflejringer. I forbindelse med råstofkortlægningen34 blev det vurderet, at 

klægen findes i flere sammenhængende strøg indenfor arealet, dvs. kun i dele af arealet. Klægen 

blev vurderet at være maks. 0,3 m tyk. Under klægen er der i to boringer på arealet fundet fersk-

vandsaflejringer af tørv til ca. kote 0 m, og herunder aflejringer af ferskvandssand til bunden af 

boringerne.  

 

Grundvandet ligger, ifølge et overfladenært potentialekort35, under kote +2,5 m, og vandstanden 

i de lavpermeable aflejringer forventes at ligge tæt på terræn. Vandspejlet blev i forbindelse med 

råstofkortlægningen registreret fra 0,1 m over terræn til 0,3 m under terræn. Da arealet generelt 

forventes at være domineret af impermeable aflejringer, er der dog en vis usikkerhed forbundet 

med pejlingerne. Terrænkoterne indenfor det miljøvurderede areal er mellem ca. 1,1-2,3 m, og 

overvejende i intervallet 1,2-1,7 m. 

 

                                                   
33 https://www.ois.dk/ 
34 Råstofkortlægning, fase 2, Klæg nr. 2 - https://www.regionsyddanmark.dk/wm513847 
35 Potentialekort udleveret af Region Syddanmark 

https://www.ois.dk/
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Figur 6-14. Miljøvurderet areal og indvindingsboringer. 

 

6.4.2 Overfladevand 

Det miljøvurderede areal gennemskæres af drængrøfter, og nogle af disse er registreret som be-

skyttede vandløb. Drængrøfterne er en del af et større system, som afvander områder nord, syd 

og vest for arealet. Systemet af drængrøfter har forbindelse til Kongeåen, som udmunder ca. 3,6 

km mod nordvest, og til Ribe Å, som udmunder ca. 2,7 km mod sydvest ved Kammerslusen. §-3 

beskyttede naturtyper i og omkring det miljøvurderede areal beskrives og vurderes i Afsnit 6.3.2. 

 

Med udgangspunkt i beskrivelserne af den terrænnære geologi og jordartskort forventes det, at 

der i den nordlige og østlige del af det miljøvurderede areal kan være sandede områder, hvor der 

er hydraulisk kontakt mellem drængrøfter og det terrænnære grundvand. Drængrøfter forventes 

dog kun at have begrænset hydraulisk kontakt til det terrænnære grundvand, da der i størstede-

len af det miljøvurderede areal, forventes marskaflejringer. Ler, klæg og gytje i disse områder 

udgør en vandstandsende barriere. Vandtilførslen til vandløbet på disse strækninger forventes 

primært at ske som direkte tilstrømning via overfladen. Dette forhold forventes at være uændret 

ved bortgravningen af klæg. 

 

I forbindelse med råstofkortlægningen blev det vurderet, at den kortlagte klæg kan graves over 

grundvandsspejlet i en tør periode. På trods af denne vurdering kan det ikke udelukkes, at der 

kan dannes gravesøer i dele af området ved gravning under grundvandsspejl, da datagrundlaget 

for vandstanden er usikkert, og de lavpermeable forhold kan medføre, at nedbør akkumuleres i 

lavpunkter. Det vurderes dog som mindre sandsynligt, at der bliver behov for gravning under 

grundvandsspejlet.  

 

Gravning af klæg forventes at blive udført tørt, hvilket betyder, at der i aktive graveperioder mu-

ligvis vil ske tørholdelse. Det oppumpede vand vil formentlig blive udledt til recipient, hvilket kan 

give en midlertidig påvirkning af vandføringen. Påvirkningen forventes dog at være lav.  
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I forbindelse med gravning af klæg kan der blive fjernet drængrøft-strækninger og beskyttede 

vandløb. Dette forventes dog ikke at have betydning for dræningen af omkringliggende arealer, 

da klæglaget forventes at være af beskeden tykkelse, og der sandsynligvis efterlades gravesøer, 

der kan sikre afvanding gennem området, som minimum mens graveområdet er aktivt. En efter-

behandlingsplan kan desuden sikre fortsat afvanding gennem området. 

 

Størstedelen af det miljøvurderet areal ligger i et område uden klassificering i forhold til risiko for 

okkerudledning. Den vestligste del af arealet (ca. 35 m) ligger dog indenfor områder med stor ri-

siko for okkerudledning, i flg. temaet okkerpotentielle områder36. Grundet områdets geografiske 

placering, og da der indenfor det miljøvurderede areal i råstofkortlægningen er kortlagt forekom-

ster af klæg, hvilket generelt anses for en type af marskaflejringer med stor sandsynlighed for 

indhold af pyrit37 (Figur 6-15), kan det ikke udelukkes, at der kan være en risiko for okkerudled-

ning indenfor arealet, selvom temaet okkerpotentielle områder ikke angiver dette. Det vurderes 

derfor, at der kan være en lav risiko for okkerudledning indenfor området.  

 

Ved en eventuel tørgravning er der en risiko for, at reducerede aflejringer med et indhold af pyrit 

kan blive iltede, hvis der graves under grundvandsspejlet, og pyrit-oxidation og forsuring af jor-

den kan lede til okker-udvaskning til nærliggende drængrøfter og vandløb. Omfanget af en even-

tuel risiko for okkerudledning er dog ikke muligt at vurdere på nuværende datagrundlag. Det vur-

deres dog på nuværende grundlag som mindre sandsynligt, at der kan ske okkerudvaskning til 

akkumuleret vand i gravesøer, da klæglaget er tyndt. Det er vurderet som mindre sandsynligt, at 

der graves under grundvandsspejlet, hvorfor risikoen for iltning forventes at være lav.  

 

Det vurderes, at en evt. risiko for iltning af okkerholdige aflejringer kan imødekommes med vilkår 

i tilladelsen til råstofindvinding, herunder angivelse af tilladte graveperioder/-forhold og organise-

ring af gravearbejdet med henblik på minimering af risikoen. Det må påregnes, at der kan stilles 

vilkår om jernfjernelse fra oppumpet vand før udledning til recipient. Ved evt. bortledning af vand 

i forbindelse med tørgravning er det endvidere sandsynligt, at oppumpet vand indeholder suspen-

deret stof. Vilkår om jernfjernelse samt fjernelse af suspenderet stof inden udledning vil blive 

vurderet i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse samt i forbindelse med ansøgning om 

udledningstilladelse, som er et krav ved udledning af vand til recipient. 

 

Det vurderes som mindre sandsynligt, at der kan forekomme en påvirkning af dræningsforhol-

dene, da gravning vil være terrænnær pga. den lille klægtykkelse, og drænfunktionen desuden 

forventes at kunne bestå via eventuelle gravesøer. Vandføringen i drængrøfterne kan, med min-

dre sandsynlighed, blive påvirket i de perioder, hvor der eventuelt sker afledning af vand hertil i 

forbindelse med tørgravning. Pga. den relativt beskedne klægtykkelse forventes små vandmæng-

der. Det vurderes som mindre sandsynligt, at vandløbskvaliteten kan blive påvirket af suspende-

ret stof og okker fra området, da dette kan reguleres via vilkår i relevante tilladelser. 

 

Påvirkningen kan være lokal i forhold til dræn og suspenderet stof, men regional i forhold til ok-

ker og vandføring ved udledning af vand fra tørgravning. Intensiteten af påvirkningen forventes 

at være lav i forhold til både dræn, vandføring samt vandkvalitet. Påvirkningen vurderes at være 

langvarig i forhold til dræn, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Påvirkningen i 

forhold til vandføringen og vandkvalitet vurderes at være kort, da bortledning af vand kun forven-

tes at være nødvendigt i kortere perioder, da der overvejende er tale om regnvand. 

 

                                                   
36 https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
37 Miljøstyrelsen, 1984. Redegørelse om den tre-årige forsøgsordning med nedbringelse af okkergener i vandløb 
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Konsekvensen for påvirkningen af overfladevand vurderes samlet at være begrænset, da påvirk-

ningen på vandkvalitet kan reguleres ved udledning, og ændringer i vandføring forventes at være 

indenfor vandløbets kapacitet. 

 

 

Figur 6-15. Okkerpotentielle lavbundsområder38 og beskyttede vandløb samt alle vandløb og søer. 

6.4.3 Jordforurening 

Der findes ingen V1- eller V2-kortlagte grunde indenfor det miljøvurderede areal (Figur 6-16). 

Det nærmeste V2-kortlagte område findes 0,9 km mod øst. Den nærmeste V1-kortlagte grund 

findes 1,6 km mod øst i Kirkeby. Der forventes ingen påvirkning som følge af håndtering af foru-

renet jord. 

 

                                                   
38 https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution  

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
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Figur 6-16. V1- og V2-kortlagte arealer. 

6.4.4 Klimapåvirkning 

I dette afsnit vurderes det om, der kan forekomme klimapåvirkninger ved frigivelse af drivhus-

gasser fra de aflejringer, der ligger under klægen, hvis den overliggende klæg fjernes i forbin-

delse med indvinding. I denne sammenhæng er det specielt organiske aflejringer som tørv og 

gytje, der er fokus på.  

 

Afsnittet er indarbejdet i nærværende miljørapport på baggrund af et spørgsmål fra et digelag, 

om hvorvidt underliggende tørvaflejringer kan blive iltet og nedbrudt som følge af fjernelse af den 

overliggende klæg. 

 

Jf. rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE)39 er drivhusgasudledningen proportional 

med indholdet af organisk stof i den drænede zone i jorden. Ved dræning af jorde er drivhusgas-

udledningen størst fra organiske jorde med >12% organisk indhold og dernæst humusrige mine-

raljorde med 6-12 % organisk indhold. I drænede mineraljorde med <6% organisk indhold opstår 

der naturlig ligevægt i jordens indhold af organisk stof, hvorfor disse antages at have en drivhus-

gasudledning på 0 uanset vandstand. Drivhusgasserne udgøres af kuldioxid (CO2), der frigives til 

atmosfæren og stammer fra nedbrydning (iltning) af jordens organiske stof. Derudover dannes 

der lattergas (N2O), der også frigives ved iltning af jorden. Fra vådere jorde frigives metan (CH4), 

når organisk stof nedbrydes under iltfattige forhold. Hvis den gennemsnitlige vandstand i et om-

råde hen over året er ca. 10-20 cm under terræn er der ingen netto nedbrydning eller evt. en op-

bygning af det organiske lag. Hvis grundvandet derimod er >75 cm under jordoverfladen vil der 

være en høj nedbrydning af organisk materiale. Ved dræning af organiske jorde vil den øgede ud-

ledning af CO2 lagt overstige den mindskede udledning af CH4. Dræning af organiske jorde har 

                                                   
39 DCE Nationalt Cemter for Miljø og Energi, 2015, For bestemmelse af drivhusgasudledningen ved udtagning/ekstensi-

vering af landbrugsjorde på kulstofrige lavbundsjorde. 
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derfor et stort negativt klimaregnskab. Ud over drænforholdene af jorden har dyrkningsintensite-

ten af arealerne betydning for drivhusgasudledningen, således er CO2-udledningen fra arealer i 

omdrift 50% højere end tilsvarende arealer med permanent græs. 

 

I råstofkortlægningen40 ved Kirkeby blev der udført en boring inden for det miljøvurderede areal. 

Under klægen blev der beskrevet 0,6 meter organiske aflejringer af tørv og herunder ferskvands-

sand. Grundvandsspejlet stod over tørv/gytjen. Selve klægen vurderes at klassificere som mine-

raljord med <6% organisk stof, hvilket også vurderes for sandaflejringerne. Eventuel frigivelse af 

drivhusgasser vil derfor stamme fra de organiske aflejringer af tørv og gytje, der klassificeres 

som organisk jord med >12% organisk stof. 

Da de organiske aflejringer er vandmættede vurderes det, at der, inden for det miljøvurderede 

areal, ikke er nogen nuværende frigivelse af drivhusgasser pga. iltet nedbrydning af organiske af-

lejringer.  

 

Hvis drænforholdene i det miljøvurderede areal ændres efter klæggravningen, kan udledningen af 

drivhusgasser fra arealet også blive ændret. Hvis de nu vandmættede tørv- og gytjeaflejringer 

bliver drænet, vil arealet få en drivhusgasudledning forårsaget af nedbrydning af de organiske af-

lejringer. Hvis området efterbehandles til naturområde med søer, vil der kunne opstå opbygning 

af organisk materiale på arealerne. En sådan effekt medregnes dog ikke ved bestemmelse af 

drivhusgasudledning fra lavbundsprojekter39, da den ikke kan dokumenteres. Derfor vurderes det 

heller ikke med her. 

 

Det vurderes, at det miljøvurderede areal efter indvinding af klæg med stor sandsynlighed vil 

være drænet til samme niveau som nu, eller at dræningen vil være mindsket, hvis området efter-

behandles til natur. Dermed vurderes det, at arealet ikke har et negativt klimaregnskab som følge 

af planen. 

 

6.4.5 Opsamling 

Konsekvensen for påvirkningen af overfladevand vurderes samlet at være begrænset, da påvirk-

ningen på vandkvalitet kan reguleres ved udledning, og ændringer i vandføring forventes at være 

indenfor vandløbets kapacitet. 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geogra-
fisk ud-
bredelse  

Intensi-
tet 

Varig-
hed 

Konsekvens 

Overfladevand  Mindre sand-
synligt 

Regional Lav Lang Begrænset 

 
 

6.4.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for egentlige afværgetiltag, men det bør dog forventes, at der 

kan stilles vilkår om jernfjernelse fra oppumpet vand før udledning til recipient. Vilkår om jern-

fjernelse samt fjernelse af suspenderet stof inden udledning vil blive vurderet i forbindelse med 

ansøgning om gravetilladelse og udledningstilladelse. I gravetilladelsen kan der desuden stilles 

vilkår omkring angivelse af tilladte graveperioder/-forhold og organisering af gravearbejdet med 

henblik på minimering af risikoen for okkerudledning. 

 

Det vurderes, i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse, hvilke vilkår der bør stilles, for at 

sikre fortsat dræning gennem området ved aktivt gravearbejde. Fortsat afvanding igennem områ-

det efter endt indvinding kan sikres i en efterbehandlingsplan. 

                                                   
40 Region Syddanmark, Råstofkortlægning, fase 2, Klæg nr. 2 - https://www.regionsyddanmark.dk/wm513847 
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

Det miljøvurderede areal ligger ikke i nærheden af aktive graveområder, råstofinteresseområder 

og efterbehandlede graveområder. Nærmeste råstofgraveområde ligger ca. fire kilometer nordøst 

for arealet. Grundet afstanden vurderes det, at der ikke er væsentlige kumulative effekter mellem 

det miljøvurderede areal og øvrige interesseområder og graveområder. 
 

I forbindelse med Råstofplan 2020 er der forslag til udlæg af råstofområde for klæg ca. 500 me-

ter nord for det miljøvurderede areal. Grundet den nære placering kan der forventes kumulative 

effekter, hvad angår støj fra arbejdet og trafikken til og fra områderne. Der vil derfor være en 

øget påvirkning fra støj lokalt, hvis begge områder udgraves samtidigt. Hvis der er påvirkning af 

overflade fra begge områder kan der ske en kumulativ påvirkning af beskyttede vandløb.  

 

Da omgivelserne er flade med begrænset høj beplantning, er der sandsynlighed for, at begge om-

råder og deres aktiviteter er synlige i omgivelserne. Udnyttelse af begge områder vil dermed øge 

den landskabelige påvirkning og heraf i større grad udviske områdets karakteristiske landskabs-

elementer. Flere graveområder kan hermed sløre landskabets karakter og bevaringsværdier, hvil-

ket er i modstrid med kommunale landskabsudpegninger. 

 

I forbindelse med gravetilladelse kan der stilles vilkår i forhold til støj, sikkerhed m.m., som kan 

begrænse de kumulative effekter. 

 

Der er ikke andre planer, projekter eller miljøforhold, der vurderes at kunne kumulere med de 

forhold, der vurderes i den nærværende miljørapport. 
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DETALJERET  
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PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 219 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (Råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Scoping  -
afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af miljøforhold, som skal behandles yderligere i 

de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil overord-

net set altid resultere i et forøget 

støjniveau i nærområdet. Indvin-

ding, af- og pålæsning samt trans-

port af råstoffer støjer.  

Det foreslåede graveområde er 

beliggende i det åbne land med en 

del spredt bebyggelse nord og øst 

for området, herunder flere meget 

tæt på projektområdet, som kan 

opleve et øget støjniveau. Nærme-

ste bymæssige bebyggelse er Hille-

rup, Kirkeby og Nørre Farup samt 

det nordlige Ribe, der ligger hhv. 

ca. 1,3 km, 1,6 km, 1,5 km og 3,6 



   Side 6 

 

 

6/22 

 

Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

km nord og øst for det foreslåede 

graveområde. Med den fremher-

skende vindretning V-SV, så vil stø-

jen i hovedparten af året, blive bå-

ret i retning mod Kirkeby og Nørre 

Farup. Generne for disse, med 

denne afstand, forventes at kunne 

blive af mindre, men nogen grad.  

Støjbelastningen vil blive reguleret 

i råstoftilladelserne, som vil stille 

vilkår om at Miljøstyrelsens vejle-

dende grænseværdier bliver over-

holdt. Tilladelsen vil typisk stille 

krav til indretning og drift af grus-

graven, således at eventuelle ne-

gative påvirkninger kan afværges 

(f.eks. med støjvolde). Påvirkning 

vurderes derfor ikke at være væ-

sentlig. 

Der er 2 boliger indenfor en af-
stand af 200 m. Der er 6 boliger in-
denfor en afstand af 500 m.  
Området ligger ca. 1,5 km væk fra 

det nærmeste støjbelastede areal. 

Sundhedstilstand   

 

 

X Planen vurderes ikke at påvirke 

menneskers sundhed forudsat, at 

de fastsatte krav i en endelig gra-

vetilladelse overholdes. Disse krav 

omfatter bl.a. vilkår, der regulerer 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

 

X 

forhold som grundvandsbeskyt-

telse, drifts-tider, støj, skrænt-

hældninger og udkørselsforhold.  

Påvirkning af menneskers sundhed 

som følge af støj vurderes i miljø-

rapporten. 

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke vil på-

virke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

X   Området anvendes primært til 
landbrugsmæssige formål.  
Der er ingen rekreative områder i 

nærheden. Det nærmeste rekrea-

tive område ligger 1,5 km mod øst-

sydøst i Nørre Farup. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

X   Der findes ingen vindmøller i nær-

heden af graveområdet. Den nær-

meste vindmølle findes ca. 4,7 km 

mod nord. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Projektområdet grænser op til Na-

tura 2000-område nr. 89 Vadeha-

vet med fuglebeskyttelsesområde 
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Begrundelser/Bemærkninger 

nr. 51, Ribe Holme og enge med 

Kongeåens udløb. 

 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Ovenstående område er desuden 

et Ramsar-område. 

HNV-værdi   X Området har en HNV på mellem 0 

og 3. 



   Side 9 

 

 

9/22 

 

Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

§ 3 beskyttet natur  X  Projektområdet gennemløbes af et 

beskyttet vandløb. Umiddelbart 

syd for projektområdet findes tre 

mindre søer, hhv. 400, 150 og 400 

meter fra projektområdet og en 

mose 400 meter fra projektområ-

det. 

 

Plante og dyreliv  X  Bilag IV arter: 

Søerne omkring projektområdet, 
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Begrundelser/Bemærkninger 

nævnt under § 3 beskyttet natur, 

er potentielle levesteder for pad-

der på bilag IV, bl.a. spidssnudet 

frø. Der er ikke registreret bilag IV 

arter på eller omkring projektom-

rådet. 

Fugle: 

Jævnfør Naturbasen1, er der regi-

streret 10 fuglearter, på udpeg-

ningsgrundlaget, indenfor en ra-

dius af 2 km fra projektområdet. 

Der er ikke registreret nogle fugle 

inden for projektområdet.  

Alle fuglearterne er fredede, regi-

strerede på bilag I, og 5 af dem op-

træder på Den Danske Rødliste2. 

Det kan ikke udelukkes at en eller 

flere af arterne kan fouragere in-

denfor eller nær det foreslåede 

graveområde, og omkring vand-

hullerne nord for området.  

                                                           

1 Licens: E05/2015 

2 Den danske rødliste: http://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/  

http://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/
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Begrundelser/Bemærkninger 

Sjældne, udryddelsestru-

ede el. fredede dyr, plan-

ter el. naturtyper 

 X  Udover hvad der er nævnt oven-

stående, findes: 

Habitatnaturtyper 

Der er ingen habitatnaturtyper 

omkring projektområdet. Nærme-

ste habitatnaturtype er strandeng 

beliggende ca. 2 km vest for pro-

jektområdet.  

Fredede arter: 

Butsnudet frø er fredet og er regi-

streret omkring 1.500 meter fra 

projektområdet. 

Sjældne arter: 

Brud er registreret jf. Naturbasen3 

omkring 1,5 km nord for projekt-

området. Derudover er moshumle 

registreret, samt rank vinterkarse, 

blåhals, hedehøg, jagtfalk, mose-

hornugle, pomeransfugl, rødhalset 

gås, sortstrubet bynkefugl og syd-

lig blåhals. 

Økologiske forbindelser  X  Størstedelen af projektområdet er 

omfattet af økologiske forbindel-

ser. 

                                                           

3 Licens E05/2015 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Fredninger X   Der er ingen fredninger omkring 

projektområdet. 

Fredskov X   Der er ikke fredskov omkring pro-

jektområdet. 

Skovrejsning X   Der er ikke skovrejsning omkring 

projektområdet. Området er om-

fattet af skovrejsning uønsket. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

X   Der er ingen beskyttelseslinjer om-

kring projektområdet. 

Kystnærhedszonen  X  Projektområdet ligger inden for 

kystnærhedszonen.  

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Projektområdet ligger indenfor et 

område med bevaringsværdige 

landskaber. 

Størstedelen af projektområdet 

ligger indenfor et område karakte-

riseret som større sammenhæn-

gende landskaber. 

Den vestlige del af projektområdet 

er omfattet af lavbundsarealer. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Projektområdet ligger ca. 450 m 

vest for områder med kulturhisto-

riske bevaringsværdier. 

Projektområdet ligger indenfor 

område med værdifulde kulturmil-

jøer. 

Der er ingen fredede arealer eller 

kulturarvsarealer indenfor projekt-

området. Det nærmeste fredede 

område ligger 1,7 km mod øst i 

den nordlige ende af Kirkeby om-

kring Sankt Nikolai Kirke. 

Der er ingen fredede bygninger in-

denfor eller i nærheden af projekt-

området. Den nærmeste ligger i 

Kirkeby ved Sankt Nikolai Kirke 1,7 

km mod øst. De nærmeste beva-

ringsværdige bygninger findes på 

Tanderupvej 100-200 m fra grave-

området. 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  

 

 

X 

X Der er ingen fredede fortidsmin-

der indenfor eller i nærheden af 

projektområdet.  

Der findes et enkelt ikke-fredet 

fortidsminde i den nordlige del af 

projektområdet. Der findes desu-

den to ikke-fredede fortidsminder 
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Begrundelser/Bemærkninger 

70 og 270 m nordvest for projekt-

området. 

En evt. kommende udgravning skal 

imidlertid udføres jf. museumslo-

vens § 27. Stk. 2. ”Findes der under 

jordarbejde spor af fortidsminder, 

skal arbejdet standses, i det om-

fang det berører fortidsmindet. 

Fortidsmindet skal straks anmel-

des til kulturministeren eller det 

nærmeste statslige eller statsaner-

kendte kulturhistoriske museum…” 

Jordbrug  X  Projektområdet anvendes primært 
til landbrugsmæssige formål.  
Størstedelen af projektområdet 

ligger indenfor særligt værdifulde 

landbrugsområder. 

Geologiske interesser  

 

 

 

X 

 X Projektområdet ligger udenfor 

værdifulde geologiske områder. 

850 m mod vest findes dog kyst-

nære værdifulde geologiske områ-

der og Geosites. 

Projektområdet ligger ikke i nær-

heden af geologiske bevaringsvær-

dier. 



   Side 15 

 

 

15/22 

 

Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

  X Der er ingen beskyttede sten- eller 

jorddiger indenfor eller i nærhe-

den af projektområdet. De nær-

meste beskyttede sten- eller jord-

diger findes 1,5 km mod nordnord-

øst. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang kan ske via Tanderupvej 

eller Tanderup Digevej til det over-

ordnede vejnet.  

Sikkerhed/tryghed  X  Oversigtsforhold ved vejadgang. 

Støj fra trafik  X  

 

 

X 

Råstofgravning medfører øget 

tung trafik, hvilket giver en øget 

støjbelastning. 

Der er ikke støj fra større veje i 

nærheden af området. Der er en-

kelte husstande langs adgangsve-

jen.  

Risiko for ulykker   X Der er ikke særskilt risiko for ulyk-

ker.  

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Området er på 14,9 Ha. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i 

forhold til energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der forventes ingen udfordringer. 

Der forventes intet vandforbrug i 

forbindelse med gravning af klæg. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Ingen. 

Affald X    

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt   X Der er ikke emissions-/lugtføl-
somme aktiviteter i nærområdet.  
Der forventes ingen støv i forbin-

delse med gravning af klæg. 

Lys og refleksioner   X Det forudsættes, at der ikke gra-

ves om natten, og dermed ikke er 

behov for belysning. 

Jordforurening   X Der er ingen V1- eller V2-kortlagte 

grunde eller områdeklassificerede 

områder i umiddelbar nærhed af 

projektområdet. Det nærmeste 

V2-kortlagte område findes 0,9 km 

mod øst. Den nærmeste V1-kort-

lagte grund findes 1,6 km mod øst 

i Kirkeby. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Grundvand og  

vandforsyning 

  X Projektområdet ligger udenfor 

områder med drikkevandsinteres-

ser. Der er 3,5 km til de nærmeste 

områder med drikkevandsinteres-

ser mod nord og øst. 

Der er ingen vandforsyningsborin-

ger inden for projektområdet, men 

der ligger i alt 9 vandforsyningsbo-

ringer i nærområdet, både nord, 

øst, syd og vest for. Afstandene til 

dem er imellem 160 og 500 m. Der 

findes to mindre anlæg med have-

vanding som formål, hhv. 120 m 

nordvest for projektområdet og 

240 m nordøst for projektområ-

det.  

Da klægindvindingen foregår ter-

rænnært, vil gravningen ikke på-

virke indvindingsboringer. 

Overfladevand  X  Der findes drængrøfter indenfor 

projektområdet. I den vestlige og 

sydlige del af projektområdet er 

disse karakteriserede som beskyt-

tede vandløb. 

Der er ingen søer indenfor områ-

det. Umiddelbart syd for projekt-

området findes tre mindre søer, 

hhv. 400, 150 og 400 meter fra 
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Begrundelser/Bemærkninger 

projektområdet og en mose 400 

meter fra projektområdet. 

Udledning af spildevand   X Området ligger ikke indenfor klo-

akopland. Nærliggende ejen-

domme må antages at have ned-

sivningsanlæg. 

Støj og vibrationer   X Der er ikke kendskab til støjende 

virksomheder i nærheden. 

Ledningsoplysninger 

POL ledninger X    

Naturgasledninger X    

El-ledninger  X  Der er en el-ledning langs Tande-

rupvej i den nordlige del af områ-

det. 

Kloakledninger X    

Telefon- og datakabler  X  TDC har en ledning langs Tande-

rupvej i den nordlige del af områ-

det. 

Vandforsyningsledninger  X  Vandforsyningsledning langs Tan-

derupvej i den nordlige del af om-

rådet. 

Andre planer og relevante påvirkninger 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Kommuneplan  X  Projektområdet ligger inden for 

rammeplan 39-040-010 og 39-040-

030. Projektområdet ligger inden-

for Kommuneplansområderne 

Grønt danmarkskort og jordbrugs-

områder.  I området er arealer de-

fineret med følgende relevante 

bindinger; Bebyggelse i Marsken, 

Beskyttet natur §3, Kulturmiljø, 

Kystnærhedszonen, Landskabska-

rakterområde, Lavbundsareal, Of-

fentlige vandløb, Økologisk forbin-

delse, Særligt værdifuld natur, 

Særligt værdifuldt landbrugsom-

råde, Skovrejsning uønsket, Større 

sammenhængende landskab, Vær-

difuldt landskab. Projektområdet 

grænser op til areal med følgende 

binding; Nationalpark Vadehavet, 

Natura 2000. 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod 

Vandplan Hovedvandopland 1.10 

Vadehavet. 

Affaldsplan X    

Trafikplan X    

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interes-

ser i Den Regionale Udviklingsplan. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod 

Agenda 21 strategien. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interes-

ser i spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan  X  Projektområdet ligger indenfor 

forsyningsområdet til DIN Forsy-

ning. Der registreret boringer til 

havevanding og markvanding i 

nærområdet. 

Landsplandirektiv   X Der er ingen udpegninger ifølge 

landsplansdirektiver. 

Afstand til Billund Luft-

havn 

  X 50,9 km. 
 

Afstand til Esbjerg Luft-

havn 

  X 20 km 

 

2.1 Kumulative effekter 

Ca. 3,7-11,1 kilometer østnordøst for det foreslåede graveområde, som her er screenet, ligger et 

langstrakt interesseområde og to graveområder for sand, grus og sten, hvoraf det ene er under 

ansøgning. Længere mod øst (afstand ca. 9,8 km) findes endnu et interesseområde og to mindre 

graveområder for sand, grus og sten, som enten er afsluttede eller givet afslag på ansøgning. Ca. 

6,7 km østsydøst for findes endnu et interesseområde for sand, grus og sten. Mellem 9,0 og 14,1 

km mod syd findes tre interesseområder for klæg samt et enkelt klæg-graveområde. Disse områ-

der er alle udlagt som graveområder i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. Endvidere er der 

indkommet flere forslag til graveområder umiddelbart mod nord (ca. 500 m) samt længere mod 
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nordnordvest, som screenes sideløbende med dette. Hvis disse, særligt det tætbeliggende nord-

lige, medtages i Råstofplan 2020, og der indvindes i flere områder samtidig, kan der være kumu-

lative effekter.  

Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der, både i det foreslåede 

graveområde, andre nærliggende foreslåede graveområder og eksisterende grave, sker samtidig 

indvinding under grundvandsspejlet. Denne kumulative effekt vil kunne påvirke de omkringlig-

gende våde naturtyper. 

Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder.  

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som vil bidrage til kumulative effek-

ter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 

Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  

 

 Befolkning og sundhed 

o Støjpåvirkning, 

o Sundhedstilstand 

 Naturinteresser (Natura 2000, Ramsar-område, § 3 beskyttet natur, plante og dyreliv, 

sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, økologiske forbindel-

ser,  

o Kystnærhedszonen 

 Kulturhistorie og landskab 

o Landskabelige værdier, 

o Kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og kirker,  

o Arkæologiske forhold og fortidsminder,  
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o Jordbrug 

 Trafik og transport  

o Trafikafvikling/-kapacitet,  

o Sikkerhed/tryghed, 

o Støj fra trafik 

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Overfladevand)  

 Ledningsoplysninger 

o El-ledninger, 

o Telefon- og datakabler, 

o Vandforsyningsledninger 

 Andre planer 

o Kommuneplan, 

o Vandforsyningsplan 
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BILAG 2 

HØRING AF RELEVANTE MYNDIGHEDER  

 

 

Der er i perioden mellem den 12. juli 2019 til 16. august 2019 gennemført en høring af de be-

rørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. Hørin-

gen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og konkrete projekter (VVM)41. 

 

Der er foretaget en høring af Esbjerg Kommune, Sydvestjyske Museer som ansvarligt arkæolo-

gisk museum, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer og Miljøstyrelsen. 

 

Esbjerg Kommune 
Generelt 
Planforhold mm. 

Der er alle afgrænsninger angivet afstand til Billund Lufthavn. Esbjerg Kommune gør opmærksom 

på at planerne bør miljøvurderes i forhold til Esbjerg Lufthavn og dennes højdegrænseplan samt 

øvrige beflyvningsforhold. 

 

Svar: Afstande til øvrige lufthavne indarbejdes i screeningerne. 

 

Idet der graves på de inderste marskjorder, graves der tæt på Geestranden. Der bør, hvor grav-

ningen er tættest på denne rand, redegøres for de landskabelige konsekvenser af gravningen. 

Svar: Der vil blive redegjort for de landskabelige konsekvenser af gravningen 

 

Naturforhold 

Kumulative effekter af andre planer og projekter. Det vurderes, at andre graveområder, hvor der 

indvindes under grundvandsspejlet samtidigt, kan give anledning til kumulative effekter. Det 

samme vil gøre sig gældende for anden form for indvinding af grundvand. Derfor bør nærliggende 

indvinding af grundvand (til drikkevand, have- og mark vanding) give anledning til en nærmere 

undersøgelse af, om det kan give anledning til en kumulativ virkning på omgivelserne. 

 

Grundvandsstanden, har stor betydning for de våde og fugtige beskyttede naturtyper og kan også 

have stor betydning ind i N2000-områderne, hvor mange arter på udpegningsgrundlaget er af-

hængige af høj grundvandsstand i deres fødesøgningsområder, og derved om der kan være/ska-

bes gunstig bevaringsstatus.  

 

                                                   
41 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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Grundvand og vandforsyning bør derfor behandles i miljørapporten, om ikke i forbindelse med 

forurening med miljøfremmede stoffer mm. men i forhold til den påvirkning indvinding af grund-

vandet har på naturområderne, så den kumulative effekt kan vurderes. Det gælder for alle del-

områder. 

 

Svar: Grundvandsstanden og dermed tilgrænsende naturområder påvirkes kun, hvis der er behov 

for tørlægning under indvindingen. Dette vurderes i miljørapporten.  

 

I forbindelse med råstofindvinding i nærheden af vandløbene, skal det sikres, at råstofindvindin-

gen kan foregå på en sådan måde, at der ikke risikerer at blive udledt finpartikulært suspenderet 

materiale, fra graveområdet til vandløbene, i forbindelse med ekstraordinære regnvejrshændelser 

eller i forbindelse med opstuvning af vand. 

Svar: Der vurderes i miljørapporten om der er risiko for udledning af suspenderet materiale til 

vandløbene. Konkrete tiltag for at hindre det vil blive vurderet i forbindelse med konkrete grave-

tilladelser.  

 

Planforhold mm. 

Støj 

Forholdet er i bemærkningerne en standardformulering for grusgrave og er ikke tilpasset de for-

hold der måtte være ved klæggravning.  

 

Svar: Vurderingen af støj vil blive tilpasset de forhold, der måtte være ved klæggravning. 

 

Dele af Geestranden kan risikere at blive bortgravet i forbindelse med udlæg af området til klæg-

gravning. Dermed udviskes dele af fortællingen om den uinddigede marsk og bebyggelsen på de 

højere liggende jorder. Der bør redegøres for betydningen heraf. 

 

Svar: Der vil blive redegjort for påvirkningen af kulturhistorien med hensyntagen til den aktu-

elle viden og gængse vurderingsmetoder og til, hvor detaljeret planen    

 

Naturforhold 

På begge sider af Tanderup Bæk, er der et 8 meter bredt arbejdsbælte hvori råstofindvinding ikke 

kan finde sted. 

 

Svar: Udlægning af arbejdsbælter omkring vandløb vil blive håndteret i forbindelse med konkrete 

gravetilladelser. 

 

Sydvestjyske Museer 

I den nordlige tange af området ligger der en overpløjet gravhøj (ses som en lys plet på luftfoto 

og registreret i Slots- og Kulturstyrelsens Fund&Fortidsminder). Højen vil skulle arkæologisk un-

dersøges forud for evt. gravearbejder. 

 

Svar: Miljørapporten beskriver og vurderer på museets opmærksomhedspunkter. Vedr. arkæolo-

giske undersøgelser forud for anlægsarbejdet er det først relevant i forbindelse med ansøgning 

om gravetilladelse.  

 

Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 

Region Syddanmark, Klima og Ressourcer bemærker således vedr.: 

 

Graveområdets afgrænsning: Hvorfor ser det sådan ud? I det hele tage mangles oplysninger 

om, hvorfor området er udlagt (på hvilken baggrund). 
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Svar: Området er udlagt på baggrund af Region Syddanmarks kortlægning. Miljørapporten indle-

des med en beskrivelse af området samt de råstoffer, der graves efter. 
 

Det er relevant at vide, hvilket råstof, der ønskes gravet idet ler og klæg giver en anden miljø-

belastning end sand, sten og grus. 

 

Svar: Miljørapporten indledes med en beskrivelse af det miljøvurderede areal i forhold til, hvilket 

råstof, der graves efter. 

 

Støj og vibrationer: Bør forholde sig til påvirkningen fra indvindingen og ikke omgivelserne. El-

ler tager vi fejl i hvad det er, der skal beskrives? 

 

Svar: Støjpåvirkningen fra indvindingen bliver vurderet ud fra nuværende vidensgrundlag i miljø-

rapporten. Den konkrete vurdering af støjen foretages i forbindelse med ansøgning om gravetilla-

delse. 

 

Afstand til Billund Lufthavn vurderes. Hvad med Esbjerg Lufthavn og er der andre flight zones? 

 

Svar: Afstand til Esbjerg Lufthavn vil blive tilføjet screeningen.  

 

Kumulative forhold: Der beskrives en potentiel kumulativ påvirkning, bør den ikke beskrives i 

rapporten? 

 

Svar: Den kumulative påvirkning beskrives i miljørapporten. 

 

Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 
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1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som udgangs-

punkt for den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder som mil-

jøvurderes. Miljøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af om-

rådets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan 

indvindes, og dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger fra det enkelte område. Med 

afsæt i miljøvurderingerne af hvert enkelt planområde foretager Region Syddanmark en samlet 

vurdering af, hvilke områder der skal indgå i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sam-

menskrives i én samlet miljørapport til Råstofplan 2020, herunder forslag til afværgeforanstalt-

ninger og overvågning. 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for sten, grus og sand ved 

Lejrskov - Syd i Kolding Kommune, der er ansøgt af DK Råstof ApS i forbindelse med, at Regions-

rådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020. Miljørapporten er udarbejdet for at vur-

dere, om der er potentielt væsentlige indvirkninger på miljøet, hvis området udlægges som gra-

veområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse af, om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den sam-

lede miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår, sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser. I den nærværende miljørapport beskri-

ves derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i om-

rådet.  

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde jævnfør Figur 2-1.  

 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Re-

gion Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Området er miljøvurderet på baggrund af ønske fra DK Råstof ApS.   

 

Det miljøvurderede areal er 65,2 ha og er beliggende ca. 5 km vest for Kolding, hvor arealet mod 

nord afgrænses af Esbjergmotorvejen/Gl. Landevej og mod syd af jernbanen imellem Kolding og 

Lunderskov. Hovedparten af arealet er landbrugsjord i omdrift med levende hegn imellem mar-

kerne, men den sydlige del af arealet langs jernbanen er registreret med beskyttet natur, der er 

afgræsset. En mindre del af det miljøvurderede areal består af bevoksninger. Inden for arealet 

ligger der en ejendom med gylletank. Den nordlige del af arealet krydses af højspændingslednin-

ger.  

 

 

Figur 2-1 Det miljøvurderede areal.  
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle væsentlige indvirk-

ninger, der er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Berørte myndigheder er hørt og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Råstofressourcen vurderes at være 4,3 mio. m3 sand, grus og sten, heraf er ca. 0,9 mio. m3 

grove materialer. Region Syddanmark vurderer, at råstofforekomsten kan bidrage til råstofforsy-

ningen i Trekantområdet og i resten af Region Syddanmark. 

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Der findes én bygning i form af en landejendom inden for det miljøvurderede areal. Det forudsæt-

tes, at bygningen ikke rives ned som følge af planen. Det er dog op til ejeren af bygningen, om 

den alligevel skal nedrives. Afstanden til den øvrige bebyggelse betyder, at det vurderes at der 

ikke er nogen påvirkning af landsbyer og spredt boligbebyggelse i det åbne land uden for det mil-

jøvurderede areal. 

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport. Området er i forvejen støjpåvirket fra støj fra motorvejen nord for arealet. I forbin-

delse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støjbelast-

ningen vil blive reguleret med vilkår i tilladelsen. Selvom de vejledende grænseværdier for støj 

bliver overholdt, kan støjen stadig virke generende for de omkringboende. 

 

Friluftsliv og rekreative forhold 

Råstofindvinding vil påvirke Hvilested Lystfiskesøer og den regionale cykelsti ”R35 Middelalderru-

ten” bl.a. i form af støj fra graveområdet samt den visuelle påvirkning fra arbejdet, som giver 

landskabet et teknisk præg. Indkigget til graveområdet er dog begrænset, hvorfor den visuelle 

påvirkning vurderes at være begrænset. Da de vejledende støjgrænser vil blive overholdt, og be-

søgende på Hvilested Fiskesøer og den regionale cykelrute vil blive påvirket af støj inden for nor-

mal arbejdstid, er det muligt at opleve området uden støjmæssig forstyrrelse i weekender. Derfor 

vurderes støjbelastningen at være moderat.  

 

Infrastruktur 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurde-

rede areal inden for normal arbejdstid, mens der sker en minimal forøgelse på det overordnede 

vejnet. På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke og det er desuden ikke mu-

ligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af råstoffer i området vil medføre en forøget belastning af 

det samlede vejnet. Arealet er dog placeret tæt på tilkørslen til Esbjergmotorvejen, hvorfor ruten 

sandsynligvis går denne vej. 

 

Landskaber, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det miljøvurderede kan opdeles i en nordlig og en sydlig del, der adskiller sig fra hinanden i for-

hold til landskabet. Det nordlige areal består af forholdsvis flade marker i omdrift, mens den syd-

lige del er en karakteristisk skrænt i et tunneldalsystem. De landskabstræk der giver området ka-

rakter og værdi er lavningen mellem de høje bakker i nord og syd samt kontrasten mellem de 

markante skrænter i ådalen og de jævnt skrånende flader mellem bakkerne.  
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Særligt er ådalens skrænter sårbare over for gravning. Selve fladen er mindre sårbar over for 

gravning, idet arealet kun er en mindre del af en større flade hvor dannelseshistorien fortsat kan 

aflæses. Råstofgravning på ådalens skrænter vil medføre en meget væsentlig, permanent påvirk-

ning. 

Der er ikke registreret fortidsminder på arealet. Det vurderes dog at der er en vis sandsynlighed 

for at man ved gravningen støder på fortidsminder da der er gjort flere arkæologiske fund meget 

tæt på arealet. Ved gravningen vil eventuelle fortidsminder blive fjernet. Der er således tale om 

en permanent og lokal påvirkning. 

 

Naturinteresser 

Pga. afstanden til nærmeste Natura 2000-område vurderes der ikke at være en væsentlig påvirk-

ning af områdets udpegningsgrundlag. 

Inden for det miljøvurderede areal er der flere beskyttede naturområder der kan blive væsentlig 

påvirket, hvis de graves væk. Yngle- og rastesteder for flagermus kan blive påvirket i moderat 

grad, hvis der fjernes ældre træer ligesom der er flere arter af fugle, og sjældne insekter, der kan 

blive påvirket i moderat grad ved udnyttelse af planen. 

Det miljøvurderede areal er beliggende inden for en økologisk forbindelse, men det vurderes at 

planen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.  

 

Vandmiljø 

Der er stor sandsynlighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet inden for 

det miljøvurderede areal, da en del af ressourcen forventes at ligger under grundvandsspejlet. 

Der ligger én aktiv vandforsyningsboring (markvanding) inden for det miljøvurderede areal, og 

flere boringer til husholdning tæt på områdeafgrænsningen. Nærmeste indvindingsboring til al-

men vandforsyning hører til Trudsbro Vandværk, og ligger ca. 400 m øst for det miljøvurderede 

areal. Da det miljøvurderede areal ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, 

indvindingsopland og tæt på en stor kildeplads, bør arealet efterbehandles til naturformål, fritids-

formål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden anvendelse af pesticider eller gødningsstoffer. 

 

Der er ingen beskyttede søer inden for det miljøvurderede areal, men der er registreret områder 

med de beskyttede naturtyper mose og overdrev, i tilknytning til det beskyttede vandløb, som 

ligger tæt på områdeafgrænsningen mod vest og syd. De beskyttede naturtyper er sandsynligvis i 

kontakt med det terrænnære grundvandsmagasin. En eventuel mindre afsænkning af det terræn-

nære grundvandsspejl vil være lokal, og sandsynligvis ikke overstige de naturlige årstidsvariatio-

ner for det terrænnære magasin.  

 

3.3 Samlet vurdering 

Det vurderes at Natura 2000 området ikke vil blive væsentligt påvirket. Det vurderes at kumula-

tive effekter kan imødegås gennem vilkår i en kommende, eventuel tilladelse til råstofgravning. 

Inden for området kan der ske en væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder i den sydlige 

del af arealet, men det vurderes samtidig at en sådan påvirkning kan forebygges ved afværgende 

foranstaltninger. 

Det vurderes at gravningen vil have en moderat konsekvens for infrastruktur og dyreliv.  

Råstofgravning på ådalens skrænter vil medføre en meget væsentlig, permanent påvirkning mens 

den landskabelige påvirkning ved gravning på markfladen nord for ådalen vurderes at være mo-

derat. 
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold indenfor det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette. Kortlægningen af miljøstatus danner 

grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne. I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning 

af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirkninger ved realisering af råstofplanen. Relevant 

lovgivning og planlægning behandles i forbindelse med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6.  

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkning tages udgangspunkt i en worst case betragtning, 

som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet. Det forudsættes ved miljøvurderingerne 

dog, at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg og større vandløb og søer, samt bebyggelser 

inkl. adgangsveje hertil ikke påvirkes af planen. Ved den konkrete gravetilladelse kan udnyttelsen 

af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurderet i miljørap-

porten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som det potentielle graveområde medfører, er systematisk vurderet 

ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljø-

påvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 
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Geografisk udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 

miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at be-

vare funktion og struktur. 

 
Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 
 

Konsekvens 

Planens konsekvens vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede effekt ud fra sand-

synlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for en miljøparameter kan være både positiv og negativ. Begge typer ef-

fekter er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 
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 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 

 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  

 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfat-

tende afsnit i et skema som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirk-

ningsgrad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 

3 

Sandsynligt National/inter-

national 

Meget høj Permanent Meget væsent-

lig 

Miljøpåvirkning 

4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  

(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 
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4.4 Kumulative effekter 

I Kapitel 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, der 

kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirkninger. 
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5. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 5-1 viser det miljøvurderede areal set i sammenhæng med gældende råstofinteresseområ-

der og en inaktiv råstofgrav. Den nordlige del af arealet er inden for råstofinteresseområde. 

 

 

Figur 5-1. Forslag til graveområde, i relation til eventuelle råstofgrave, graveområder og interesseområder i 

Råstofplan 20162. 

I den nationale boringsdatabase, Jupiter3 er der 17 boringer inden for eller umiddelbart uden for 

det miljøvurderede areal med beskrivelser af jordlagene. De 17 boringer er markeret på Figur 

5-2. Der er tale om 12 råstofboringer udført af Vejle Amt med detaljerede beskrivelser fra GEUS’ 

boreprøvelaboratorium, fire vandboringer med detaljerede beskrivelser fra GEUS’ boreprøvelabo-

ratorium, og én vandboring med udetaljerede brøndborerbeskrivelser. På seks af råstofboringerne 

er der udført sigteanalyser på blandeprøver, så hele lagsøjlen med råstofegnede materialer er re-

præsenteret – i alt 17 sigtninger. På to boringer er der desuden udført bestemmelser af san-

dækvivalenten (SE-forsøg) – i alt fem forsøg. 

 

Arealet har terrænkote +13-50 m (Figur 5-2). Terrænet er højest i den centrale del af området i 

en nær øst-vest gående højderyg. Terrænet falder herfra stejlt mod syd ned mod en dal med et 

vandløb (Åkær Å). Mod nord falder terrænet også, dog med en mindre hældning ned til ca. kote 

+40 m. Jf. Per Smeds landskabskort (Figur 6-6) ligger arealet i en tunneldal, der har fungeret 

som afvanding af smeltevand, der løb under Weichsel isens gletsjere ud mod smeltevandssletten 

mellem Holsted Bakkeø og Rødding Bakkeø. Jævnfør GEUS’ jordartskort4 findes der glacialt smel-

                                                   
2 https://rsyd.dk/wm495870 
3 GEUS, Nationale boringsdatabase Jupiter, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-

boringsdatabase-jupiter/ 
4 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-kort/down-

load-jordartskort/ 

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
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tevandssand i næsten hele det miljøvurderede areal, dog afbrudt af postglaciale tørv/gytje aflej-

ringer i en slugt i den nordvestlige del af arealet. Boringer og analyser viser, at der er mellem- til 

grovkornet, gruset sand med indslag af grus, og stærkt gruset sand i området ned til 5 til 13 m 

u.t. I en enkelt boring (DGU nr. 133.1032) er der fundet helt ned til 18,5 m u.t. – denne ligger 

dog umiddelbart uden for det miljøvurderede areal. Der er kun fundet overjord bestående af muld 

– 0,2 til 0,5 meter tykt. I flere af råstofboringerne er råstoflagene ikke gennemboret. Bunden af 

råstoflagene ligger gennemsnitligt ved kote +33,8 m i de boringer, hvor bunden af råstoflagene 

er fundet (der er anboret ler). 

 

Der er registreret vandspejl 2 – 9 m u.t. – svarende til kote + 31 til + 39 m. 

 

Kornstørrelsesanalyserne viser mellem 4 % og 34 % grusindhold - gennemsnitligt 16 %. SE-ana-

lyserne viser, at 4 ud af 5 analyserede lag har bundsikringskvalitet.  

 

 

Figur 5-2. Boringer fra Jupiter3 der er anvendt i vurdering af råstofressourcen. Desuden er de nyeste terræn-

kurver vist på kortet. 

Det er veldokumenteret, at der er råstoffer af sand, grus og sten inden for det miljøvurderede 

areal. De tilgængelige boringer og analyser i Jupiter dokumenterer tilstedeværelsen af råstoffer, 

der er velegnede til vej- og anlægsmaterialer, som bundsikringsmaterialer og fyldsand. Det vur-

deres, at forekomsten også egner sig til oparbejdning af stabilt grus. 

 

De tilgængelige boringer er dog koncentreret i den nordlige del af området, og kun en enkelt er 

placeret på højderyggen centralt i området. I denne er råstoflagene ikke gennemboret 10 m u.t. 

Hvis bunden af ressourcen ligger nogenlunde jævnt omkring kote +34 kan der være op til 16 m 

råstoflag centralt i området. Det er uvist, om der er råstofegnede lag i den sydlige del, hvor ter-

rænet falder, idet der ikke er tilgængelige boringsdata. 
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I Tabel 5-1 er råstofressourcen vurderet ud fra de ovenfor nævnte boringer og analyser. Der er i 

beregningerne ikke taget højde for, at ressourcen nogle steder sandsynligvis fortsætter dybere 

end boringerne. Beregningerne er foretaget af Region Syddanmark. Beregningerne er alene fore-

taget for det nordlige areal hvor boringerne er koncentreret. 

 

Lejskov Syd  Sikkerhed 

Areal (ha) 65,2  

Sand, grus og sten i alt (1000 
m3) 

4297 (nordlige del)  

Grus og sten i alt (1000 m3) 927 (nordlige del)  

Forekomstens dybde (m u.t.) 5-13 (sandsynligvis dybere) 4 

Overjord (m) 0,2-0,5 5 

Gravning under grundvands-
spejl 

Ja/Nej (30-50 % af råstofferne ligger under 
GVS) 

4 

Anvendelse Fyldsand, bundsikring, stabilgrus 5 

Forsyningspotentiale Region Syddanmark  

Tabel 5-1. Opsummering af forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding ved Lejrskov Syd. Tallet i 

højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 betyder, at der 

ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet 

er veldokumenteret. 

 

Råstofressourcen anslås således at være ca. 4,3 mio. m3 sand, grus og sten. Heraf er ca. 0,9 mio. 

m3 grove materialer. I beregningerne er der taget højde for skråninger mod naboarealer. 
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøemner, der behandles, er følgende: 

 

 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler bebyggelse, befolkning og sundhed, friluftsliv og rekreative inte-

resser, infrastruktur samt ledningsforhold. 

 

6.1.1 Bebyggelse  

Det miljøvurderede areal omfatter primært landbrugsarealer i landzone. Området er ikke omfattet 

af kommuneplanrammer i Kolding Kommuneplan 2017-20295. 

 

 
Figur 6-1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal vist med én af-

standszone på 100 meter. 

                                                   
5 Kolding Kommune, Kommuneplan 2017-20129 – Rammekort, https://kolding-kommune.maps.arcgis.com/apps/web-

appviewer/index.html?id=42595ccbe69c458b9882794e7b05fde3 
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Som det fremgår af Figur 6-1, findes én beboelsesejendom (Koldingvej 78) i form af en landejen-

dom inden for det miljøvurderede areal. Det forudsættes i afsnit 4.2, at landejendommen ikke ri-

ves ned som følge af planen. Det er dog op til ejeren af bygningen, om den alligevel skal nedri-

ves. 

 

Det miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land med en del spredt bebyggelse, herunder 

flere ejendomme i nærområdet. Der findes fire beboelsesejendomme inden for en afstand af 100 

meter. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Ejstrup, der ligger ca. 1,6 km øst for det miljøvurde-

rede areal. Afstanden til det miljøvurderede areal betyder, at det vurderes, at der ikke er nogen 

påvirkning af bebyggelse i landsbyer og spredt boligbebyggelse i det åbne land. 

 

Samlet set vurderes det, at udlæg af arealet som graveområde i råstofplanen ikke påvirker bolig-

bebyggelse direkte. 

 

6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af sand, grus og ler kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i form 

af lys, støv og støj.  

 

Der vil normalt ikke blive gravet om natten, og belysning vil derfor være begrænset til vinterperi-

oden, hvor der i dagtimerne kan blive behov for lyskilder ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner, hvilket kan oplyse naboarealer. Belysning vurderes at udgøre en begrænset påvirkning. 

 

Graveaktiviteter, læsning, oplag af materiale mv. kan medføre støvgener for naboer eller forbi-

passerende trafik. Dette sker specielt i tørre perioder, og det kan være nødvendigt at indstille ar-

bejdet eller sprinkle veje og arbejdsarealer med vand, indtil støvet lægger sig. 

 

Det er miljømæssigt ønskeligt, at der i det åbne land er et lavt niveau af støj fra virksomheder, 

da der normalvis er et lavt baggrundsstøjniveau. Støj fra virksomheder, der naturligt hører til i 

det åbne land, må dog i et vist omfang accepteres. Eventuelle støjgrænser fastsættes for den en-

kelte virksomhed ud fra en konkret vurdering. Ofte benyttes grænseværdierne, som gælder for 

blandet bolig og erhverv, når der findes enkelte boliger i nærheden af området. Hvis der er tale 

om landsbyer, anvendes grænseværdien for boligområder ofte. Hvis nærområdet indeholder som-

merhusområder, særlige naturområder, offentligt tilgængelige rekreative områder eller planer om 

disse anvendelser, kan der være behov for strengere støjgrænser.6 De relevante vejledende støj-

grænser fremgår af Tabel 6-1. 

  

                                                   
6 Miljøstyrelsen, Vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984, https://www2.mst.dk/Udgiv/publi-

kationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf 
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 Mandag – fredag  

kl. 07.00-18.00  

Lørdag 

kl. 07.00-14.00 

Mandag – fredag  

kl. 18.00-22.00 

Lørdag  

kl. 14.00-22.00 

Søn- og hellig-
dag 

kl. 07.00-22.00 

Alle dage 

kl. 22.00-07.00 

Forventet af-

stand til rå-

stofområde, 

før vejledende 

grænseværdi, 
inden for al-

mindelig ar-

bejdstid, over-

holdes 

Områder for blan-

det bolig- og er-

hvervsbebyggelse, 

centerområder (by-

kerne) 

55 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 200-300 meter 

Boligområder for 

åben og lav bolig-

bebyggelse 

45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 500-600 meter 

Sommerhusområ-

der og offentlig til-

gængelige rekrea-

tive områder, sær-

lige naturområder 

40 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A) 800-900 meter 

Det åbne land (inkl. 

landsbyer og land-

brugsarealer 

 Konkret vurdering   

Tabel 6-1. Oversigt over relevante vejledende grænseværdier i forbindelse med støj fra virksomheder7. I kolon-

nen til højre findes erfaringstal for afstande for overholdelse af grænseværdierne. 

Udnyttelse af råstofgraveområdet vil medføre støj. Støjbelastningen fra driften af et graveområde 

til grus og sand kan stamme fra stationært materiel (vaske- og sortereanlæg), kørende materiel 

(læssemaskiner og dumpere) samt transport med lastbiler.  

 

Afstandene i Tabel 6-1 er erfaringstal for gravning af sand og grus, der er estimeret ud fra bereg-

ninger af støjbelastninger i omgivelserne fra aktiviteter med råstofindvinding på ejendommen He-

devej 8, 7362 Hampen udført af Rambøll. Alt efter hvilken grænseværdi der fastsættes for det 

konkrete område, kan det forventes, at en grænseværdi på 40 dB(A) i worst-case er overskredet 

i en afstand af 800-900 meter, 45 dB(A) i en afstand af 500-600 meter og 55 dB(A) i en afstand 

af 200-300 meter, se Tabel 6-1. Afstanden er beregnet ud fra de nævnte maskiner og et fladt 

terræn, hvorfor der ikke er taget højde for de konkrete forhold ved gravning i netop dette miljø-

vurderede areal. Den endelige udbredelse af støjen vil derfor være anderledes, når de lokale for-

hold medtages i beregningen.  

 

Ud fra nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at fastslå, hvor stor den præcise støjmæs-

sige udbredelse vil være, da en sådan vurdering forudsætter viden om bl.a. de anvendte maski-

ner og deres placering. Oplysningerne vil først være tilgængelige, når der foreligger et konkret 

projekt. Støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede vilkår i gravetilladelsen. 

I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støj-

belastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Gravetilladelsen indeholder typisk krav om, 

at vejledende grænseværdier overholdes, og der stilles krav til indretning og drift af grusgraven, 

således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller reduceres (f.eks. med støjvolde). 

 

Ud fra nuværende viden, og de oftest anvendte grænseværdier for støj og uden støjreducerende 

tiltag er der sandsynlighed for, at ti fritliggende boliger vil blive påvirket af støj over de vejle-

dende grænseværdier for blandet bolig og erhverv, herunder de fire ejendomme, der er placeret 

                                                   
7 Miljøstyrelsen, Vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984, https://www2.mst.dk/Udgiv/publi-

kationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf 
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inden for 100 meter fra arealet langs med Koldingvej. Ved meddelelse af tilladelse skal det sikres, 

at de vejledende støjgrænser overholdes ved de fritliggende boliger i det åbne land. 

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil medføre en øget støjbelastning langs med lastbi-

lernes ruter inden for normal arbejdstid. Støjen omfatter såvel egentlig motorstøj og vejstøj som 

impulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede grusveje, som også kan med-

føre øgede støvgener. Uanset ruten vil den øgede trafik medføre en øget støjpåvirkning på boliger 

langs vejen. Den forøgede tunge trafik på det lokale vejnet kan desuden medføre utryghed for 

gående og cyklister, der færdes på de veje, lastbilerne kører på. 

 

Støj kan resultere i en nonspecifik stresspåvirkning, som ved længerevarende eksponering kan 

medføre en række uønskede helbredseffekter både direkte og indirekte. På baggrund af den nu-

værende viden forventes det ikke, at støjniveauerne vil være af en styrke, hvor negative hel-

bredseffekter vil opstå. Dette skyldes dels, at støjen kun vil finde sted inden for almindelig ar-

bejdstid, og dels at den forventes at være af en styrke (under 55 dB(A)), hvor der som udgangs-

punkt ikke ses negative sundhedspåvirkninger8. Det skal samtidig bemærkes, at støj under 55 

dB(A) kan påvirke beboerne i nærområdet. Støjen fra graveområdet kan dog forstærke støjbe-

lastningen fra motorvejen, hvorfor støjbelastningen af de omkringboende kan blive forstærket 

sammenlignet med i dag. Selvom de vejledende grænseværdier er overholdt, vil der derfor stadig 

kunne være en yderligere støjpåvirkning, der kan virke generende. 

 

Ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vil der med vished ske en øget støjbelast-

ning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbredel-

sen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal. Intensiteten af påvirkningen vur-

deres at være middel, da de vejledende støjgrænser vil blive overholdt, og beboere i nærområdet 

vil kun blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid, hvor støjpåvirkningen vil være gene-

rende for de omkringboende. Påvirkningen vurderes at være langvarig, da råstofgravningen for-

ventes at forløbe over flere år.  

 

På baggrund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolk-

ningens sundhed. Støjbelastningen kan dog virke generende i dagtimerne, da støjbelastningen fra 

graveaktiviteterne forstærkes af støjen fra motorvejen. Den samlede konsekvens af støjpåvirk-

ningen vurderes at være moderat. 

 

6.1.3 Friluftsliv og rekreative interesser 

Hvilested Lystfiskesøer ligger ca. 700 meter øst for det miljøvurderede areal, og den regionale cy-

kelsti ”R35 Middelalderruten” forløber på Rolles Møllevej ca. 230 meter vest for det miljøvurde-

rede areal. Ruten går fra nord for Egtved til Stepping. 

 

Der er ikke en direkte påvirkning af de rekreative interesser, da der ikke sker aktiviteter, der kan 

begrænse brugen af de rekreative interesser. Påvirkningerne af Hvilested Lystfiskesøer og den 

regionale cykelsti er dermed miljøafledte i form af støj og visuel påvirkning. 

 

Støjpåvirkning 

Hvilested Lystfiskesøers sårbarhed over for støj vurderes at være lav, da fiskesøerne ligger for-

holdsvis tæt på Esbjergmotorvejen (ca. 120 meter nord for fiskesøerne), der betyder, at fiskes-

øerne i forvejen er støjpåvirkede. Grundet fiskesøernes forholdsvis nære afstand til arealet (700 

                                                   
8 WHO – World Health Organization (2011) Burden of disease from environmental noise - quantification of healthy life 

years lost in Europe. World Health Organization 
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meter) vil der sandsynligvis kunne opleves støj fra graveaktiviteterne. Lastbiltrafikken kan med-

føre periodevis støj, hvis ruten går langs med Esbjergvej eller Esbjergmotorvejen. På nuværende 

tidspunkt kendes ruten og omfanget af lastbiltrafikken ikke, hvorfor det ikke kan vurderes, i hvor 

høj grad, lastbiltrafikken medfører en støjpåvirkning af fiskesøerne. 

 

Den regionale cykelsti ”R35 Middelalderruten” kan ligeledes blive præget af støj fra gravearbej-

det, da ruten forløber tæt på det miljøvurderede areal. 

 

Ved realisering af råstofgravning inden for det miljøvurderede areal er det sandsynligt, at der vil 

ske en øget støjbelastning af Hvilested Fiskesøer og den regionale cykelrute i forbindelse med 

gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbredelsen af støjpåvirkningen er ukendt, men for-

ventes at være lokal. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være middel, da de vejledende 

støjgrænser vil blive overholdt. Støjen fra graveområdet kan dog forstærke støjbelastningen fra 

motorvejen, hvorfor støjbelastningen af besøgende til Hvilested Fiskesøer og den regionale cykel-

rute bliver forstærket sammenlignet med i dag. Støjbelastningen forekommer inden for normal 

arbejdstid, hvorfor det er muligt at benytte området uden støjmæssig forstyrrelse i weekender. 

Påvirkningen vurderes at være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. 

Den samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes at være moderat, da yderligere støjbelast-

ning i området kan virke generende. 

 

Visuel påvirkning 

Råstofindvinding vil medføre en visuel påvirkning af landskabet, hvor indvindingen tilfører land-

skabet et teknisk præg.  
 

Hvilested Fiskesøer er omgivet af høj og tæt bevoksning, ligesom der findes beplantningsbælter 

mellem det miljøvurderede areal og fiskesøerne. Terrænforskellen mellem fiskesøerne i kote +10 

meter og det miljøvurderede areal mellem kote +40-50 meter samt åbninger i den høje beplant-

ning omkring søerne betyder, at toppen af det miljøvurderede areal fra nogle lokaliteter kan ses 

ved fiskesøerne, som det fremgår af Figur 6-2. De punktvise sigtelinjer mod arealet betyder, at 

der er en begrænset visuel sammenhæng mellem fiskesøerne og det miljøvurderede areal. I vin-

terhalvåret forstærkes indkigget til det miljøvurderede areal. 
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Figur 6-2. Toppen af det miljøvurderede areal kan ses fra Hvilested Fiskesøer. Det miljøvurderedes omtrentlige 

placering er angivet med en orange cirkel. 

Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vil med vished medføre en visuel påvirkning af 

Hvilested Fiskesøer. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes at være lokal, da påvirknin-

gen særligt i sommerhalvåret er afgrænset til de dele af fiskesøerne, hvor huller i bevoksningen 

giver indkig til det miljøvurderede areal. Intensiteten af råstofgravningens visuelle påvirkning 

vurderes at være middel, da den visuelle uro fortrinsvis kan opleves fra få lokaliteter omkring fi-

skesøerne. Påvirkningen reduceres, når den visuelle forstyrrelse fra graveaktiviteterne ophører. 

Arealanvendelsen ændres permanent, hvorfor også den visuelle påvirkning set fra Hvilested Fi-

skesøer ændres permanent. Samlet vurderes konsekvensen af den visuelle påvirkning for Hvile-

sted Fiskesøer at være begrænset. 

 

Beplantningen langs med Rolles Møllevej og beplantningsbæltet langs den vestlige afgrænsning af 

det miljøvurderede areal betyder, at der ikke er indkig til det miljøvurderede areal fra den regio-

nale cykelrute ”R35 Middelalderruten” på Rolles Møllevej. På den baggrund vurderes graveaktivi-

teterne ikke at medføre nogen visuel påvirkning af den regionale cykelrute. 

 

6.1.4 Infrastruktur 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiler på det lokale vejnet. Der forventes ind- og ud-

kørsel fra en eventuel råstofgrav via Koldingvej, der grænser op til arealet, se Figur 6-3. Kolding-

vej er befæstet med asfalt og er ca. otte meter bred. Vejadgangen skal etableres med nødven-

dige oversigtsforhold i henhold til gældende vejregler. 
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Figur 6-3. Kort over veje og bygninger i nærhed af råstofgraveområdet. 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, hvorfor nogle veje kan blive påvir-

ket i højere grad end andre. Det er desuden ikke muligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af 

råstoffer i området vil medføre en forøget belastning af det samlede vejnet. Imidlertid betyder 

placeringen tæt på tilkørsel til Esbjergmotorvejen, at der er en rimelig sandsynlighed for, at tra-

fikken primært vil komme til at foregå ad det overordnede vejnet. 

 

Den øgede trafik vurderes med vished at medføre lokale påvirkninger relateret til trafikafvikling, 

da trafikbelastningen forøges på det lokale vejnet, mens der sker en minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. Intensiteten af påvirkningen vurderes som middel, da forøgelsen kun vil 

medføre mere lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurderede areal inden for normal 

arbejdstid, hvilket vurderes at være begrænset, da lastbilerne hurtigt kommer ud på det overord-

nede vejnet. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over 

flere år. Da der på dette stadie ikke foreligger konkret viden om antal af lastbiltransporter og 

transportruten, kan påvirkningsgraden kun vurderes på generelt niveau. Ud fra det foreliggende 

vurderingsgrundlag vurderes konsekvensen ved den øgede trafikbelastning at være begrænset.  

 

6.1.5 Ledningsforhold 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Der findes flere nedgravede elledninger, som gennemskærer området og løber langs 

Koldingvej. Ledningerne forsyner bl.a. ejendommen ved Koldingvej 78. Hertil forløber en luftled-

ning i form af en højspændingsledning fra vest til øst, som det kan ses på Figur 6-4. Nogle ned-

gravede afløbsknuder og to mindre nedgravede afløbsledninger findes langs den nordlige arealaf-

grænsning. Afløbsledningerne ligger øst for ejendommen Koldingvej 72. Flere nedgravede tele-

fon- og datakabler gennemskærer desuden området i den østlige del. Hertil løber telefon- og da-

takabler langs den nordlige og sydlige områdeafgrænsning. En nedgravet vandledning fra Egholt 

Vandværk gennemskærer området ca. fra Koldingvej 76 til Koldingvej 78. Vandledningen løber 

desuden langs Koldingvej.  
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Figur 6-4. Placering af højspændings-, vand- og kloakledning, samt elkabler med ukendt spænding inden for og 

i nærheden af det miljøvurderede areal. Tele- data- og lavspændingsledninger er ikke vist på kortet. 

 

Det vurderes, at det er sandsynligt, at mindre ledninger bliver om- eller nedlagt i forbindelse med 

råstofgravningen. Omlægningen sikrer, at der ikke sker forringelser i vand-, kloak- og elforsynin-

gen eller tele- og dataforbindelsen. En nedlæggelse forventes kun at ske for ledninger, som ikke 

længere finder anvendelse. Ledninger, som ikke flyttes, holdes der en respektafstand til, så disse 

ikke påvirkes, hvilket f.eks. kunne være højspændingsledningen. Der vil dermed ikke ske påvirk-

ning af ledningsforholdene. 

 

6.1.6 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed  
Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Befolkning og 
sundhed 

Med vished Lokal Middel Lang Moderat 

Friluftsliv og 
rekreative inte-
resser 

     

Støjpåvirkning Sandsynligt Lokal Middel Lang Moderat 

Visuel påvirkning Med vished Lokal Lav Lang Begrænset 

Infrastruktur Med vished Lokal Middel Lang Begrænset 

Ledningsfor-
hold 

Sandsynligt Lokal Lav Kort Ubetydelig 

 

6.1.7 Mulige afværgeforanstaltninger 

Den konkrete gravetilladelse indeholder vilkår til sikring af overholdelse af støjgrænser ved bebo-

elser. 
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6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som be-

handles i hvert deres afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og 6.2.2. Kulturhistoriske ele-

menter med betydning for landskabets karakter vil blive behandlet i relevant omfang i afsnittet 

om landskab. Derudover beskrives og miljøvurderes kulturarv i afsnittet om kulturhistoriske inte-

resser. 
 

6.2.1 Landskab 

Området er omfattet af landskabelige og geologiske udpegninger. De relevante udpegninger ses 

på kortet i Figur 6-5. Det følgende afsnit indledes med en beskrivelse af de, Landskabelige, geolo-

giske og landbrugsmæssige udpegninger, der findes inden for det miljøvurderede areal. Derud-

over vurderes udpegningens sammenhæng med udlægning af det miljøvurderede areal. Efterføl-

gende beskrives det miljøvurderede areals landskab med udgangspunkt i dele af landskabskarak-

termetoden, hvorfra der er fokus på det naturgeografiske grundlag, kulturgeografiske grundlag, 

rumlig-visuelle forhold og landskabets sårbarhed over for ændringer. På baggrund af landskabs-

beskrivelsen vurderes påvirkningen af landskabelige og visuelle værdier ved realisering af det 

miljøvurderede areal til råstofgravning. 

 

Kommunale udpegninger 

Kolding kommune har i forbindelse med afgrænsning af miljøvurderingen fremsendt bemærknin-

ger om området. Kommunen henviser til bemærkninger fremsendt i 2012 til forslag til Råstofplan 

2012 for Region Syddanmark. Den nuværende udpegning af interesseområdet er fastlagt bl.a. ud 

fra de tidligere bemærkninger. Det udpegede råstofinteresseområde ligger på flankerne af et tun-

neldalsystem, der strækker sig fra Kolding Fjord og ind til Lunderskovområdet. Tunneldalen er en 

meget markant landskabsform, og må derfor betragtes som meget værdifuld geologi, og dermed 

et bevaringsværdigt landskabselement fra istiden. Bortgravning af flanker og tunneldalen vil have 

en meget negativ påvirkning på ådalen. Det udpegede råstofinteresseområdes nordlige del er 

endvidere udlagt oven på dødislandskab, der ligeledes er en geologisk landskabsform fra istiden, 

som bør bevares. 

Kommunen vurderer, at en råstoftilladelse uden for nuværende udpeget råstofinteresseområde vil 

få negativ påvirkning på dalen, med bortgravning af dele af flanker og dal, med væsentlige land-

skabelige ændringer til følge. Kommunen finder, at området ikke bør komme i betragtning som 

graveområde. 
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Figur 6-5. Kommuneplan 2017-2029 for Kolding Kommune – kommunale udpegninger for landbrug, landskab, 

kulturhistorie, geologi samt rekreative stier. Kortet viser også beskyttede diger 

 

Landskabelige udpegninger i Kommuneplan for Kolding Kommune 

Det miljøvurderede areals sydlige del er i Kolding Kommuneplan 2017-2029 udpeget som beva-

ringsværdigt landskab. 

Kommuneplanens retningslinje 3.5.1 fastsætter at de bevaringsværdige landskaber som hovedre-

gel skal friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe de visuelle, 

kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier. Hvor byggeri eller anlæg tillades, 

skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet, og samspillet med landskabet prioriteres 

højt. 

For bevaringsværdige landskaber skal der ved etablering af større byggeri og større anlæg uden 

for de udpegede områder tages hensyn til, at dette ikke forringer de visuelle og oplevelsesmæs-

sige værdier i de udpegede områder. 

 

Gravning inden for området må forventes at forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller 

oplevelsesmæssige værdier i de udpegede områder i strid med den hovedregel retningslinjen in-

deholder.   

Det vurderes samtidig at gravning på dele af det miljøvurderede areal uden for det nuværende 

interesseområde kan forringe de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de udpegede områder.  

 

Geologiske udpegninger i Kolding Kommuneplan 

Området indgår ikke i de nationale geologisk interesseområder, men den sydlige del er omfattet 

af en udpegning i Kolding Kommuneplan 2017-2029 som særligt værdifuldt geologisk beskyttel-

sesområde. Kommuneplanes retningslinje 3.5.3 fastsætter:  

I de særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder må landskabstrækkene og deres indbyr-

des overgange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, be-

byggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring. Ved meddelelse af råstoftilladelse og 

godkendelse af indvindings-og efterbehandlingsplan skal det vurderes, om der er behov og mulig-

hed for at bevare et eller flere geologiske profiler i råstofgraven. 
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De geologiske interesser inden for det udpegede område vil blive væsentligt påvirket ved grav-

ning. Det vurderes således at landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange og sammen-

hæng vil blive sløret eller ødelagt ved gravning inden for det udpegede særligt værdifulde geolo-

giske beskyttelsesområde i strid med kommuneplanens retningslinje for området. 

 

Landbrugsudpegninger i Kommuneplan for Kolding Kommune  

Området er i Kommuneplan for Kolding Kommune 2017 -2029 udpeget som særligt værdifuldt 

landbrugsområde. Udpegningen omfatter bl.a. arealer der er udlagt som interesseområder og 

graveområder for sand, grus og sten. 

Kommuneplanens retningslinje 3.1.1 fastsætter at i områder, der er udpeget som særligt værdi-

fulde landbrugsområder, skal landbrugets udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.  

Regionen vurderer at påvirkningen af de hensyn der varetages gennem retningslinjen vil være 

moderat. Det miljøvurderede areal har en størrelse der ikke er ubetydelig i sin helhed. Da det 

miljøvurderede areal er forholdsvist lille i forhold til det samlede areal af særligt værdifulde land-

brugsområder i Kolding Kommune. 

 

Landskabsbeskrivelse 

Det miljøvurderede areal ligger ca. 5 km vest for Kolding. Jf. Per Smeds landskabskort (Figur 6-6) 

ligger arealet på kanten af en tunneldal, der har fungeret som afvanding af smeltevand, der løb 

under Weichsel isens gletsjere ud mod smeltevandssletten mellem Holsted Bakkeø og Rødding 

Bakkeø.  

 

 

Figur 6-6. Per Smeds landskabskort over Danmark9 

Kulturgeografisk kan området beskrives ud fra historiske kort (Figur 6-7). Området har i 

1830erne haft en karakter som den nuværende med store marker med få hegn og begrænset be-

byggelse. Siden dengang har området imidlertid gennemløbet en proces med yderligere opdeling 

og bebyggelse som har haft sit højdepunkt i slutningen af 1900-tallet for derefter at bevæge sig i 

                                                   
9 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
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modsat retning, specielt inden for de sidste 5 år. Tidsdybden er på den baggrund vanskelig at 

fastsætte. 

I ådalen ligger Kolding-Esbjerg-banen som blev etableret som statsbane umiddelbart efter 1864 

for at skabe forbindelse til den nye havn i Esbjerg. Dambruget i ådalen er etableret i første halv-

del af 1900 tallet, og et væsentligt nyt element, motorvejen er etableret i 1998. Ådalen er karak-

teristisk ved et mangfoldigt samspil mellem natur-og kultur. Tidsdybden for de dominerende ele-

menter i ådalen er 100 til 150 år.  

 

Figur 6-7. Historiske Kort10. Udsnit af fire historiske kort fra perioden 1821-2001. 

Med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden opdeles området i to dele: en nordlig og en syd-

lig del, hvor den sydlige del danner kraftig kontrast til den nordlige del.  

 

Den nordlige del 

Det nordlige areal opfattes som del af et rum afgrænset af bakkerne med Lejrskov Kirke mod 

nord og bakkerne syd for arealet. Der er ca. 3 km fra bakketop til bakketop. Befinder man sig på 

den nordlige del af arealet eller på vejen umiddelbart nord for, opfattes bakkekammen på arealet 

som en rumlig afgrænsning mod syd, mens bakkerne med Lejrskov kirke mod nord udgør den 

nordlige grænse (1-2 km mellem grænserne). Arealet har overvejende et jævnt let skrånende 

terræn, er inddelt af hegn i middelstore marker og fremtræder derfor roligt og struktureret. På 

                                                   
10 Geodatastyrelsen 
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bakkekammen opleves kontrasten til ådalen mod syd. Elmasterne på arealet forstyrrer kun i be-

grænset omfang oplevelsen, idet de passer nogenlunde ind i landskabets skala. 

De karaktergivende rumlige, visuelle forhold er oplevelsen af landskabet med de store jævne fla-

der inddelt af transparente hegn i ensartede markfelter.  

 

Der er en særlig oplevelse på bakkekammen af overgangen til den nedskårne ådal og bakkerne 

mod syd. Fra markerne syd for (Figur 6-8) er der er en vid udsigt til ådal og de skrånende flader 

nord for ådalen med Lejrskov kirke som markant punkt. Gravning vil påvirke landskabsoplevelsen 

negativt; særligt i skrænten mod ådalen vil påvirkningen være særdeles negativ. 

Området har således værdi som del af oplevelsen af det store rum, bl.a. fra bakkerne syd for. 

 

 

Figur 6-8. Det miljøvurderede areal set fra markerne mod syd. Fotopunkt: Bremhøj 9. 

Oplevelsen af det store rum vil blive påvirket af råstofgravning i et stort område. Gravningen vil 

forstyrre oplevelsen af rummet fra Bremhøj mod syd og fra Lejrskov Kirke mod nord. Efter grav-

ning vil arealet fremstå som en sænkning i terrænet, formentlig med søer. Elmasterne i området 

vil stå tilbage og markere det oprindelige terræn, og vil formentlig fremstå mere markante end 

nu. Det vurderes at det kun en lille del af arealet, hvor gravningen ikke vil påvirke udsigten syd-

fra, og en endnu mindre del hvor arealet heller ikke kan ses fra højderne i nord. 

 

Gravning vil påvirke landskabsoplevelsen permanent. Primært vil oplevelsen af området fra høj-

depunkter omkring arealet blive påvirket. Påvirkningen må anses for moderat. 

 

Den sydlige del 

Det miljøvurderede areal omfatter en del af nordskrænten af ådalen. Dalen er i sig selv et mar-

kant og karakteristisk element der udgør en særlig oplevelse. Det er et lukket rum i lille skala, 

der trods sin kompleksitet fremtræder struktureret med dambrug, vådområder og jernbane i bun-

den af dalen. I ådalen fremstår nordskrænten med overdrev og sydskrænten med enkelte byg-

ninger og mange indhegninger. Området opleves af togpassagerer mellem Kolding og Lunderskov 

som led i et særligt forløb i ådalen. Dalen opleves endvidere fra bakkerne syd for (Bremhøj).  

Området er sårbart over for terrænændringer der er ude af skala med området, eller som fjerner 

områdets afgrænsning. Området er således ekstremt sårbart over for gravning af sand, grus og 

sten. 

Området er af meget stor værdi som særlig rumlig oplevelse og af stor værdi for udsigten syd fra. 
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Figur 6-9. Det miljøvurderede areal set fra ådalen 

Gravning vil permanent fjerne den ene væg i det lukkede rum der udgør ådalen, og området vil 

dermed afgørende ændre struktur. Råstofgravning vil derfor have en særdeles væsentlig påvirk-

ning af landskabet. 

 

Særligt sårbare over for gravning er ådalens skrænter. Selve fladen er mindre sårbar over for 

gravning, idet arealet kun er en mindre del af en større flade hvor dannelseshistorien fortsat kan 

aflæses. 

 

6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Området er ikke omfattet af kulturhistoriske udpegninger. Der er ingen diger på arealet. 

 

Museum Sønderjylland oplyser at der omkring indvindingsområdet er registreret et meget stort 

antal væsentlige, jordfaste fortidsminder både gravhøje fra sten‐ og bronzealder samt boplads-

fund med tilhørende begravelser ‐ især fra jernalderen. 

 

Tæt nord for indvindingsområdet er der i forbindelse med anlægget af Esbjergmotorvejen regi-

streret og udgravet en række væsentlige fortidsminder fra jernalderen i form af områder med bo-

pladsspor, områder med jernudvinding og gravpladser (sb. 58, 65, 68 og 59, Lejrskov sogn). Tre 

af disse påviste fortidsminder ligger ganske tæt på udvindingsområdet; de kan derfor meget vel 

strække sig ind på indvindingsområdet, for jernalderpladserne kan have en meget stor udstræk-

ning. Fortidsminderne er vist på kortet i Figur 6-10. 

 

Museet bemærker endvidere at man på reliefkortet kan se flere små runde forhøjninger inden for 

indvindingsområdet, som muligvis er uregistrerede gravhøje. To af dem er også tydeligt aftegnet 

på de gamle kort. 
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Figur 6-10. Udsnit af museets kort over fund og fredede fortidsminder i området. Det miljøvurderede areal er 

markeret med rød kontur. Fredede fortidsminder er markeret med numre på rød baggrund. Ikke‐fredede for-

tidsminder er markeret med numre på gul baggrund. 

 

Indvindingsområdet er placeret højt i terrænet, tæt ved vand, og erfaringen er, at man i forhisto-

risk tid foretrak netop en sådan beliggenhed, når man skulle anlægge sine bopladser og gravhøje.  

 

Museum Sønderjylland vurderer derfor, at der er meget høj risiko for at støde på væsentlige, 

jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for det pågældende areal. Museet anbefaler der-

for en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde inden for den berørte del af matriklerne. 

 

På baggrund af udtalelsen fra museet vurderes at der er en vis sandsynlighed for at man ved 

gravningen støder på fortidsminder. Ved gravningen vil eventuelle fortidsminder blive fjernet. Der 

er således tale om en permanent og lokal påvirkning. Ifølge museumsloven skal arbejdet stand-

ses hvis man ved gravningen støder på et jordfast fortidsminde og museet skal tilkaldes. På bag-

grund af disse bestemmelser vurderes det at påvirkningen er moderat. 
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6.2.3 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Landskabelige 
konsekvenser 
ved gravning 

Stor Regional Stor Permanent Meget Væ-
sentlig  

Kultur 
Historie 

     

Fredet fortids-
minde med be-
skyttelseslinje 

     

Ikke fundne 
fortidsminder 

Stor  Lokal Begrænset Permanent Moderat 

 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

En væsentlig påvirkning af landskabelige og geologiske værdier kan undgås ved at afgrænse om-

rådet så den sydlige del ikke medtages og ved en efterbehandling der tager hensyn til de land-

skabelige interesser. 

 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig be-

tydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  

 

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 111, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væ-

sentligt. 

 

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 226 Svanemose, der består af habitatområde nr. 250 

og fuglebeskyttelsesområde nr. 120, Svanemose. Området ligger ca. 7 km sydøst for det miljø-

vurderede areal.  

 

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 711 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, 

at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke påvirker Natura 2000-

området væsentligt pga. afstanden. 

                                                   
11 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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Figur 6-11. Natura 2000-områder nær det miljøvurderede areal. 

 

6.3.2 § 3 beskyttet natur 

En række naturtyper (f.eks. vandløb, ferske enge, moser, strandenge, søer) er beskyttet af na-

turbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang række sjældne dyr og plan-

ter. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes tilstand uden en di-

spensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 212. I forbindelse med dispensationen kan der 

stilles krav om etablering af erstatningsnatur.  

 

Det miljøvurderede areal omfatter tre sammenhængende beskyttede overdrev og en beskyttet 

mose. Se Figur 6-12. Tæt på det miljøvurderede areal findes et sammenhængende område med 

beskyttede vandløb, søer, ferske enge, moser og overdrev, der krydses af en jernbane. 

 

Indenfor det miljøvurderede areal er den højeste HNV (High Nature Value) på 713 i den vestlige 

del af arealet på baggrund af områdets status som lavbundareal, beskyttet natur, nærhed til be-

skyttet natur, nærhed til småbiotop, planteindikator 1 og 2 og ekstensiv landbrugsdrift.  

 

                                                   
12 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  
13 Danmarks Miljøportal, https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution og 

HNV-kortet, DCE, 2016 https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Na-

tura2000_og_HNV-kort/Teknisk_beskrivelse_HNV2016.pdf 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969


 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE LEJRSKOV - SYD 

 

 

 

 
 
 

  29/47  

 

Figur 6-12. Beskyttede naturtyper inden for og omkring det miljøvurderede areal. 

 

I forhold til beskyttet natur indenfor miljøvurderede areal vurderes det, at miljøpåvirkningen vil 

indtræde, hvis der graves på de beskyttede arealer. Det kræver dog dispensation at ændre natur-

tilstanden af de beskyttede naturtyper, overdrev og mose. Påvirkningen vil være lokal, og intensi-

teten vil være meget høj, da naturværdien er høj. Varigheden er permanent, hvis mose og over-

drev ændres til råstofgraveområde, da naturtyperne ikke umiddelbart kan genskabes. Den sam-

lede konsekvens for beskyttet natur inden for det miljøvurderede areal vil derfor være væsentlig. 

 

I forhold til beskyttet natur uden for det miljøvurderede areal vurderes det, at der er mindre 

sandsynlighed for, at beskyttet natur påvirkes. Det kan ikke udelukkes, at der indvindes under 

grundvandsspejlet, hvorved der lokalt kan ske en vandstandssænkning i de beskyttede våde na-

turtyper, der ligger omkring det miljøvurderede areal, hvis disse har hydraulisk kontakt til samme 

grundvandsmagasin, som der indvindes fra. En evt. vandstandssænkning vil dog være ganske få 

cm og af kort varighed og dermed vil naturtilstanden i vandløb, ferske enge og søer ikke blive på-

virket. Vurdering af evt. påvirkning af grundvandstanden på beskyttet natur fremgår af afsnit 

6.4.1. Den geografiske udbredelse af påvirkningen er lokal, og intensiteten vil være lav. Påvirk-

ningens varighed vil være lang, og den samlede konsekvens af påvirkningen af natur udenfor det 

miljøvurderede areal vil være begrænset. 

 

6.3.3 Plante og dyreliv  

Bilag IV arter: 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår en vurdering af, om der med planen påvirkes de vilkår, som områderne kan 

tilbyde en bestand af en art (økologiske funktionalitet).  
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Der er ikke registreret arter på habitatdirektivets bilag IV inden for det miljøvurderede areal. Om-

kring vandløbet og naturområder syd for det miljøvurderede areal er der registreret følgende ar-

ter på habitatdirektivets bilag IV: Birkemus, odder, brunflagermus, dværgflagermus, pipistrelfla-

germus, sydflagermus og vandflagermus14. 
 

Birkemus foretrækker lysåbne, ældre skove med rig bundvegetation, kratbevoksede moser, enge 

og dyrkede marker15. Det miljøvurderede areal vurderes ikke at være potentielt yngle- og raste-

sted for birkemus.  

 

Odder lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand, salt- og ferskvand. Uforstyrrede 

vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjulmuligheder i form af vegetation, er oplagte 

levesteder16. Det miljøvurderede areal vurderes ikke at være potentielt yngle- og rastested for 

odder. 

  

Arterne af flagermus er alle tilknyttet ældre træer med hulheder eller en ældre bygningsmasse. 

Størstedelen af det miljøvurderede areal vurderes ikke at være potentielt yngle- og rastested for 

arter af flagermus. En del af bevoksningen omkring ejendommen inden for det miljøvurderede 

areal og langs overdrevet er ældre og kan indeholde træer med hulheder, der kan være yngle- 

eller rastesteder for flagermus. Det vil dog kun i mindre grad påvirke den økologiske funktionali-

tet for raste- og levesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV, da der tæt på det miljøvurde-

rede areal ligger flere andre tilsvarende skovområder. Påvirkningen vil være permanent, hvis æl-

dre træer med hulheder fjernes, og konsekvensen vil samlet være moderat.  

 

Fugle 

Der er omkring det miljøvurderede areal registreret flere arter af fugle heriblandt blå kærhøg, 

bramgås, fiskeørn, grågås, isfugl, havørn, rød glente, rørhøg, sortspætte, ringdrossel og stor-

spove. Ingen af arterne yngler inden for området. 

 

Derudover der flere observationer af rødrygget tornskade og turteldue umiddelbart syd for det 

miljøvurderede areal17 18. Turteldue yngler omkring områder med småskov eller levende hegn 

omgivet af både dyrkede og udyrkede områder, men yngler næppe omkring arealet (tilfældig ob-

servation). Den lever i åbne områder med enkeltstående buske og træer.  

 

Ændringen fra eksisterende dyrkede marker, overdrev og mose til graveområde vil sandsynligvis 

ændre levesteder for flere arter af fugle lokalt. Intensiteten af ændringen vil være middel, da 

flere af arterne fortsat kan have levested inden for det miljøvurderede areal, og på de tilstødende 

naturarealer. Varigheden af påvirkningen vil være lang. Samlet vurderes påvirkningen at være 

moderat.   

 

Sjældne og fredede arter 

Umiddelbart syd for det miljøvurderede areal er der fundet fredede arter af padder og krybdyr, 

heriblandt hugorm, snog, stålorm og skovfirben. Derudover er der fundet sjældne insekter, her-

under gul bjørnesvirreflue, brun bjørnesvirreflue, blåhatjordbi, blåhathvepsebi og hestehov-urte-

svirreflue. Endelig er der fundet maj-gøgeurt, der er fredet, i samme område17. Af disse arter, er 

blåhatjordbi den eneste, der er registreret inden for arealet på overdrev ned mod ådalen. 

                                                   
14 Fugleognatur.dk. Licens nr. E05/2015. 
15 Miljøstyrelsen, Artsleksikon, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/birkemus/ besøgt 08.10.19 
16 Miljøstyrelsen, Artsleksikon, https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/odder/ besøgt 08.10.19 
17 Naturbasen, Licensnr: E05/2015 
18 Dansk Ontologisk Forening, https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=621430 

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/birkemus/
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/odder/
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Arter af fredede og sjældne planter og dyr bliver muligvis påvirket, udbredelsen af påvirkningen 

er lokal, og intensiteten er høj. Varigheden vil være lang, og samlet vurderes påvirkningen at 

være moderat.  

 

6.3.4 Økologiske forbindelser 

Det miljøvurderede areal er omfattet af en potentiel økologisk forbindelse jævnfør Kolding Kom-

muneplan 2017-202919. 

 

Udpegning af økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser har til formål at styrke 

dyr og planters naturlige bevægelsesveje19. Her må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etable-

ring af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmulighe-

der. Ved byggeri, anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller lignende, der vil afskære en øko-

logisk forbindelse, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til en mere sammenhæn-

gende natur, eller der skal etableres faunapassager, hvor der er behov for det.  

 

 

 

Forbindelsens bredde vil som følge af graveområdet blive påvirket i en bredde på maximalt ca. 

300 meter og således påvirke hele forbindelsens bredde nord for jernbanen. Samlet vurderes det, 

at udlæg af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde er i overensstemmelse med interes-

serne vedr. sikring af spredningsmuligheder for dyr og planter i Kolding Kommuneplan 2017-29, 

da forbindelsen er intakt syd for jernbanen og derfor ikke forringes i væsentlig grad. 

 

6.3.5 Opsamling 

 

                                                   
19 https://www.kolding.dk/images/dokumenter/Borger/Planer_projekter/Kommunalplaner/Kommuneplan_2017-

2029/Kommuneplan_2017-2029_Trekantomraadet.pdf 
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Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 
Ramsar-om-
råde 

Usandsynlig - - - Ikke væsent-
lig 

§ 3 beskyttet 
natur 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Væsentlig 

Plante og dy-
reliv 

Mulig Lokal  Middel  Lang Moderat 

 

6.3.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Hvis der indvindes inden for beskyttede naturtyper i området (overdrev og mose) forventes det, 

at der stilles vilkår om erstatningsnatur i en evt. dispensation efter naturbeskyttelsesloven. En 

væsentlig påvirkning kan afværges ved at ændre afgrænsningen for graveområdet, således at 

graveområdet ikke placeres i de beskyttede naturtyper. 

 

Ved efterbehandlingsplanen kan sikres levesteder for arter af sjældne dyr og planter, særligt på 

overdrevet i den sydlige del af området. 

 

6.4 Vandmiljø 

Det miljøvurderede areal er omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, og derfor 

vurderes vidensniveauet i forhold til vandmiljø at være tilstrækkeligt. Området er dækket af 

grundvandskortlægningen for Vandel m.fl.20, som blev afsluttet i 2013.  

 

6.4.1 Grundvand og Vandforsyning 

Terrænkoten ved det miljøvurderede areal ligger omkring kote 40-50 m i hovedparten af områ-

det. Mod syd ses et kraftigt fald i terrænet ned mod Åkær Å, til kote ca. 14 m indenfor det miljø-

vurderede areal. Det miljøvurderede areal ligger, ifølge GEUS’ jordartskort, indenfor et område 

med glacialt smeltevandsgrus med små afgrænsede forekomster af postglacial ferskvandsgytje og 

moræneler.  

 

Der er beskrevet geologi for flere boringer indenfor det miljøvurderede areal, herunder seks rå-

stofboringer. I boringerne er der beskrevet glacialt smeltevandssand til ca. 6-13 m u.t., svarende 

til det terrænnære (sekundære) magasin i området, hvorunder der ses lag af moræne- og smel-

tevandsler til ca. 70 m u.t. Herunder ses et magasin af smeltevandssand. Vandspejlet i to borin-

ger, filtersatte i det terrænnære magasin, er pejlet til ca. 2-3 m u.t., svarende til kote ca. 38 m. 

Vandspejlet i en boring, filtersat i det primære magasin, er pejlet til ca. 9 m u.t., svarende til kote 

ca. 31 m. Tykkelsen af det terrænnære sandmagasin er, i forbindelse med grundvandskortlæg-

ningen, tolket til lokalt at være ca. 10-30 m. Der er ingen væsentlige lerdæklag over det terræn-

nære sandmagasin. Der er i forbindelse med grundvandskortlægningen ved Vandel m.fl. tolket et 

lerlag ved det miljøvurderede areal, med en tykkelse på ca. 50-80 m, som adskiller det terræn-

nære magasin fra det underliggende primære magasin. 

 

Grundvand 

Grundvandet ved det miljøvurderede areal ligger, ifølge et overfladenært potentialekort, imellem 

kote 14-27 m, svarende til ca. 10-20 m u.t., hvilket ikke stemmer helt overens med de målte 

pejlinger i de korte boringer indenfor det miljøvurderede areal, og det vurderes, at der her er tale 

om et sekundært grundvandsspejl. Grundvandets strømningsretning ved det miljøvurderede areal 

er mod sydøst. På baggrund af pejledata indenfor det miljøvurderede areal vurderes det, at der 

er stor sandsynlighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet, da en del af 

                                                   
20 Naturstyrelsen, 2013. Redegørelse for Veerst-Trudsbro.   
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ressourcen forventes at ligge under grundvandsspejlet. Råstofgravning vil medføre, at den umæt-

tede zone mindskes, og at sårbarheden lokalt øges for det øvre grundvandsmagasin.  

 

Grundvandsdannelsen til det øvre magasin i området er, ifølge grundvandskortlægningen ved 

Vandel m.fl, i størrelsesordenen 300-400 mm/år. Der sker ingen grundvandsdannelse til det un-

derliggende primære magasin.  

 

Det miljøvurderede areal ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og 

overlapper med indvindingsoplandet til TREFOR Trudsbro Vandværk (Figur 6-13). Det miljøvurde-

rede areal ligger udenfor følsomme indvindingsområder og indsatsområder. Der er ingen boring-

snære beskyttelsesområder indenfor det miljøvurderede areal. De nærmeste boringsnære beskyt-

telsesområde findes ca. 320 m øst for det miljøvurderede areal, i tilknytning til Trudsbro Vand-

værks aktive indvindingsboringer. Det miljøvurderede areal er angivet med lille sårbarhed ift. ni-

trat. Sårbarheden er vurderet med udgangspunkt i det øvre primære sandmagasin, dvs. magasi-

net under det terrænnære sand, hvorfra råstofindvindingen forventes at foregå21.  

 

Hovedparten af det miljøvurderede areal ligger i et område, der ikke er okkerklassificeret22. Der 

er et mindre område i den nordvestlige del af det miljøvurderede areal, samt et område umiddel-

bart syd for det miljøvurderede areal, der er angivet som klasse 4, dvs. ingen risiko for okkerud-

ledning. Ved eventuel oxidationen af pyrit forventes dette primært at have betydning for vand-

kvaliteten i eventuelle gravesøer samt ved behov for afledning af vand fra det miljøvurderede 

areal. Med udgangspunkt i farvebeskrivelserne i borerapporterne, til de råstofboringer, der er ud-

ført indenfor det miljøvurderede areal, vurderes det, at råstofindvinding fra det terrænnære ma-

gasin sandsynligvis ikke vil resulteres i iltning af sedimenter, som ikke allerede er under iltede 

forhold. 

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det terrænnære grundvand. Generelt forventes der ikke egentlige sænkninger i og omkring rå-

stofgrave efter længere tids gravning, men der vil, i forbindelse med aktive graveperioder, være 

mulighed for, at der lokalt kan forekomme mindre afsænkninger af det terrænnære grundvand. 

Påvirkningen vil dog være meget lokal. Intensiteten af påvirkningen på det terrænnære grund-

vandsmagasin i forbindelse med råstofgravningen forventes at være middel, da en del af magasi-

net bortgraves. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da råstofgravningen forventes 

at forløbe i over flere år. Konsekvensen for påvirkning af det terrænnære grundvand vurderes at 

være moderat, da der ved grusgravning vil fjernes en del af det terrænnære magasin, og den 

umættede zone vil mindskes.  

 

Det vurderes som usandsynligt, at der vil forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det primære grundvandmagasin. Der forventes udbredte lerlag mellem det terrænnære og de 

primære magasiner, da der er vurderet en lav sårbarhed for det primære magasin, og der forven-

tes ikke hydraulisk kontakt til det primære grundvandsmagasin i området. Såfremt det sikres, at 

lerlag der, som adskiller de terrænnære og primære magasinerne, ikke gennembrydes, er risi-

koen for forurening af det primære magasin ikke øget i forhold til den nuværende situation. En 

eventuel påvirkning vil være meget lokal, og forventes afgrænset til det terrænnære magasin. In-

tensiteten af påvirkningen på det primære grundvandsmagasin, i forbindelse med råstofgravnin-

gen, forventes at være ubetydelig. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da råstof-

gravningen forventes at forløbe i over flere år. Der forventes ingen konsekvens for det primære 

grundvandsmagasin.  

                                                   
21 Naturstyrelsen, 2013. Redegørelse for Veerst-Trudsbro.   
22 Danmarks Arealinformation 
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Det vurderes, at det miljøvurderede areal kan inddrages til graveområde under forudsætning af, 

at der i tilladelsen hertil, opstilles de nødvendige vilkår til beskyttelse af grundvandsressourcen og 

beskyttede naturtyper. Der skal stilles vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke 

medfører hverken kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen 

og beskyttede naturtyper.  

 

 

Figur 6-13. Miljøvurderet areal, indvindingsoplande, drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsboringer og ni-

tratfølsomme arealer. 

 

Vandforsyning  

Der er én vandforsyningsboring indenfor det miljøvurderede areal. Vandforsyningsboringen, in-

denfor det miljøvurderede areal, anvendes til markvanding. Boringen er filtersat i det primære 

magasin i intervallet 65-87,5 m u.t., og der er beskrevet ca. 60 m ler over filterintervallet. Maga-

sinet er spændt, og vandspejlet er pejlet til ca. 12 m u.t., svarende til kote ca. 28 m. Der er ca. 

40 m vandsøjle over filtertop, og det vurderes, at der ikke er øget risiko for udtørring som følge 

af eventuelle vandspejlsvariationer ved råstofgravning.  

 

Der er fem øvrige boringer, registreret i Jupiter-databasen, indenfor 150 m fra det miljøvurderede 

areal. Det fremgår dog af borerapporten, at den ene af disse boringer er trukket op pga. for ringe 

vandmængde. To af de øvrige boringer er korte boringer (<8 m dybe) uden angivelse af formål 

og anvendelse. De øvrige boringer, indenfor 150 m, er filtersatte i intervallet ca. 19-22 m u.t. Der 

er ikke angivet en anvendelse for boringerne, og de er ikke tilknyttet et anlæg. Ejendommene tæt 

på boringerne har privat vandforsyning, så boringerne antages at anvendes til husholdning. Det 

er desuden oplyst af Kolding Kommune, at der ligger en vandforsyningsboring til husholdning 

mindre end 50 m fra det miljøvurderede areal (Koldingvej 73). Der er, ifølge OIS23, ikke øvrige 

ejendomme med egen vandforsyning indenfor 150 m fra det miljøvurderede areal. Ca. 190 m 

                                                   
23 www.ois.dk 
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vest for det miljøvurderede areal ligger en markvandingsboring, og det er oplyst, at der i ca. 

samme afstand fra det miljøvurderede areal, men syd for markvandingsboringen sker indvinding 

af vand fra et kildevæld i forbindelse med dambrug. Vandstanden ved boringen og kildevældet 

vest for områdeafgrænsningen vurderes, på baggrund af digitale højdedata og potentialekort, at 

ligge højere end i grundvandsmagasinet, og det kan ikke afvises, at indvinding under grund-

vandsspejlet kan have en påvirkning på vandstanden, hvis der i forbindelse med råstofindvindin-

gen sker gennembrydning af lokale lerlag. Vandindvindingen fra vældet udgør cirka 25.000 m3 

årligt, og det er oplyst, at der foretages jævnlige kontroller af vandets kvalitet af de veterinære 

myndigheder. Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af evt. råstofindvinding, 

påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler. 

 

Det kan på baggrund af lagbeskrivelser og potentialeforholdene i området ikke udelukkes, at der 

kan ske påvirkning af indvindingsforholdene for de boringer, som er filtersatte i det terrænnære 

magasin, og hvor der ikke er registreret lerlag over filterintervallerne. Det vurderes dog, at der er 

så stor en vandsøjle over filterintervallet i den ene af boringerne, at der ikke er risiko for udtør-

ring som følge af vandspejlsvariationer i forbindelse med indvinding af råstoffer. Det vurderes, at 

risikoen for påvirkning af nærliggende boringer kan håndteres med vilkår i forbindelse med en 

evt. tilladelse til indvinding af råstoffer. 

 

Nærmeste indvindingsboringer til almen vandforsyning hører til Trudsbro Vandværk, og ligger øst 

for det miljøvurderede areal. Trudsbro Vandværk har, ifølge Jupiter-databasen, 13 aktive indvin-

dingsboringer, hvoraf den nærmeste boring ligger ca. 400 m øst for det miljøvurderede areal.  

Indvindingsmagasinerne er spændte, og det primære magasin er beskyttet af mere end 15 m ler 

i størstedelen af indvindingsoplandet. Ved Trudsbro Vandværk indvindes der en reduceret vand-

type, som generelt ikke er direkte truet af aktiviteter fra overfladen. Da der er et udbredt lerdæk-

lag, der adskiller det terrænnære magasin og indvindingsmagasinet til Trudsbro Vandværk, vur-

deres det, at der ikke er væsentlig risiko for påvirkning af indvindingsmagasinet. Der vil i kom-

mende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke med-

fører hverken kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvands-ressourcen.  

 

Såfremt det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, kan det have betydning for de ind-

vindingsboringer, der ligger indenfor eller lige på grænsen af graveområdet. Såfremt det miljø-

vurderede areal inddrages til graveområde, skal der sandsynligvis findes en alternativ vandforsy-

ning som erstatning for den indvindingsboring, der er omfattet af det fremtidige graveområde. 

Boringen, der ligger indenfor det miljøvurderede areal, må forventes at blive begrænset i anven-

delse, afhængig af det konkrete projekt, ved udlæg af graveområdet. Der forventes ikke betyde-

lige kvantitative påvirkninger af indvindingsboringer i nærområdet, da grundvandssænkningerne 

fra drift af boringerne ofte vil være større end påvirkningen fra en eventuel råstofindvinding un-

der grundvandsspejlet. Det forudsættes dog, at der tages de nødvendige foranstaltninger til be-

skyttelse af grundvandsressourcen, og der skal, i forbindelse med en eventuel gravetilladelse, 

stilles vilkår om, at husholdningsboringer ikke påvirkes negativt.   

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan ske en påvirkning af private indvindinger, og der må 

forventes en række restriktioner ift. arealanvendelsen, i forbindelse med en evt. tilladelse til ind-

vinding af råstoffer, og der kan evt. blive stillet krav om, at der udarbejdes en beredskabsplan for 

uheld og spild. Det vurderes, at en evt. risiko kan imødekommes med vilkår i tilladelsen til råstof-

indvinding. Den geografiske udbredelse vurderes at være lokal. En eventuel påvirkning vurderes 

at være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Indenfor det miljøvur-

derede areal er intensiteten vurderet som høj, ift. vandforsyningen, da boringer indenfor det mil-
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jøvurderede areal kan blive begrænsede i adgangsforhold og anvendelse. Konsekvensen for på-

virkning af private indvindinger vurderes at være moderat, da der ved grusgravning vil fjernes en 

del af det terrænnære magasin, og den umættede zone vil mindskes. 

 

6.4.2 Overfladevand 

Der er ingen beskyttede søer indenfor det miljøvurderede areal, men der er registreret områder 

med den beskyttede, våde naturtype mose (Figur 6-14), i tilknytning til det beskyttede vandløb, 

som ligger tæt på områdeafgrænsningen mod vest og syd. Der er findes flere dambrug nær det 

miljøvurderede areal, i en afstand af ca. 60-170 m.  
 

Ved vandløbet nær områdeafgrænsningen vurderes vandspejlet, på baggrund af digitale højde-

data, at være på niveau med vandstanden i det terrænnære magasin, og har sandsynligvis kon-

takt til grundvandsmagasinet. Det kan derfor ikke afvises, at indvinding under grundvandsspejlet 

kan have en påvirkning på vandløbet, hvis der sker ændringer i vandstanden i området som følge 

af indvinding. Da der generelt ikke forventes egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter 

længere tids gravning24, og en eventuel mindre afsænkning af det terrænnære grundvandsspejl 

vil være lokal, vurderes det, at sandsynligheden for betydelige, varige påvirkninger af vandløbet 

er lille.  

 

Såfremt det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, vurderes det som sandsynligt, at der 

kan ske en påvirkning af beskyttede, våde naturtyper indenfor det miljøvurderede areal, og det er 

muligt, at der kan ske en påvirkning af vandstanden vest for det miljøvurderede areal, hvis lokale 

lerlag gennembrydes. En eventuel påvirkning i forhold til overfladevand vil være lokal, og intensi-

teten af påvirkningen forventes at være middel, da eventuelle sænkninger i det terrænnære ma-

gasin, sandsynligvis ikke overstiger de naturlige årstidsvariationer for magasinet, men gennem-

brydning af lokale lerlag nær vandløbet kan medføre kvantitativ påvirkning af vandløbet. Varighe-

den for påvirkningen vil være lang, da råstofgravning forventes at forløbe over flere år. Konse-

kvensen for påvirkning af overfladevand vurderes samlet at være moderat, da det ikke kan ude-

lukkes, at der kan ske en lille påvirkning af vandstanden indenfor det miljøvurderede areal, og 

arealet vest herfor, hvis lokale lerlag gennembrydes, men risikoen for påvirkning, både kvantita-

tiv og kvalitativ, vil kunne afhjælpes ved vilkår i gravetilladelsen. En gravetilladelse vil på sigt 

kunne bidrage til at opretholde en god grundvandskvalitet med hensyn til nitrat, da der kan stilles 

skærpede vilkår for drift og efterbehandling. 

 

 

                                                   
24 Grontmij, 2012. Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarbejdet for Re-

gion Syddanmark. 
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Figur 6-14. Okkerpotentielle lavbundsområder25 og Beskyttede vandløb, samt øvrige vandløb og søer. 

6.4.3 Jordforurening 

Der findes ingen V1-, V2-kortlægninger eller områdeklassificeringer indenfor det miljøvurderede 

areal (Figur 6-15).  

 
Figur 6-15. V1- og V2-kortlagte arealer. 

                                                   
25https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
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6.4.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed  
Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Terrænnært 
grundvands-
magasin 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Primært 
grundvands-
magasin 

Usandsynlig Lokal Ubetydelig Lang Ingen/ubety-
delig 

Private ind-
vindinger 

Sandsynligt Lokal Høj Lang Moderat 

Overflade-
vand  

Sandsynligt Lokal Middel Lang Moderat  

 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes, at der ikke er behov for egentlig afværgeforanstaltninger, men af hensyn til kobling 

af magasiner bør der stilles vilkår om, at gennemgående lerlag over primære magasiner ikke gen-

nembrydes, og risikoen for kvalitativ påvirkning af de underliggende primære magasiner ikke 

øges. Det kan sikres, via vilkår i gravetilladelsen, at boringer til privat husholdning og erhverv 

ikke påvirkes negativt.  

 

Råstofgravningsaktiviteter udgør kun en begrænset eller ingen risiko for forurening af grundvan-

det ved spild af brændstof, hydraulikolie mm26. Risikoen for forurening på baggrund af råstofind-

vindingsaktiviteter sammenlignes generelt med risiko for forurening på baggrund af landbrugets 

anvendelse af tunge maskiner i markerne. Den begrænsede risiko for forurening af grundvandet 

kan dog yderligere mindskes ved, i gravetilladelsen, at stille vilkår om hensigtsmæssig opbeva-

ring af brændstof og smøremidler og evt. eldrevet maskineri.     

 

I sårbare områder kan det i en konkret sagsbehandling vurderes om der skal stilles vilkår om, at 

arealet efterbehandles til naturformål, fritidsformål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden 

anvendelse af pesticider eller gødningsstoffer. En tilladelse til råstofindvinding i området kan blive 

betinget af tinglyst fremtidig anvendelse til natur eller ekstensivt jordbrug uden brug af pestici-

der.   

 

Råstofindvindingen anses ikke som en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten, men det er vig-

tigt at have fokus på arealanvendelsen, når råstofindvindingen er afsluttet, da indvindingen som 

udgangspunkt vil medføre en reduktion af tykkelsen af den umættede zone.  

 

  

                                                   
26 Teknisk notat, marts 2011. Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding.  
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

Der er ikke eksterne planer, projekter eller miljøforhold, der vurderes at kunne kumulere med de 

forhold, der vurderes i den nærværende miljørapport.  

 

Der vil derfor skulle tages højde for den samlede påvirkning fra flere aktiviteter, der også er taget 

udgangspunkt i her, i forbindelse med den efterfølgende meddelelse af tilladelser til råstofgrav-

ning. 

 

Støjen fra graveområdet kan forstærke støjbelastningen fra motorvejen nord for området, hvorfor 

støjbelastningen af de omkringboende kan blive forstærket sammenlignet med i dag. Selvom de 

vejledende grænseværdier for graveområdet er overholdt, vil der derfor stadig kunne være en 

yderligere støjpåvirkning, der kan virke generende. 

 

Det miljøvurderede areal ligger i et område, hvor der er andre aktive grusgrave indenfor relativt 

kort afstand (under 5 km). Der forventes ingen betydelige kumulative effekter på grundvands-

standen. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af hvilke miljøforhold, som skal behandles yderli-

gere i de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved planområdet. 

Området vurderes i forhold til indvinding af sand, grus og sten. 

Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil overordnet 
set altid resultere i forøget støjni-
veau i nærområdet. Indvinding, af- 
og pålæsning samt transport af rå-
stoffer støjer.  

Planområdet er beliggende i et land-
område, nordøst for Lunderskov. 
Esbjergmotorvejen løber i ca. ØV-
retning nord for planområdet, og 
jernbanen løber i ca. Ø-SV-retning 
syd for planområdet. Der ligger en 
ejendom indenfor planområdet, og 
en del andre ejendomme ligger me-
get tæt på områdeafgrænsningen, 
særligt ejendommene Koldingvej 72, 
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Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

74 og 76, som ligger tæt på den 
nordlige afgrænsning. 

Der er ca. 10 boliger indenfor 200 m, 
inklusiv ejendommen indenfor områ-
det. Der er ca. 7 boliger indenfor 500 
m.  
 
Lejrskov, som planområdet er navn-
givet efter, ligger ca. 750 m mod NV. 
Med den fremherskende vindretning 
V-SV vil støjen, i hovedparten af året, 
blive båret i retning mod Ø-NØ. I 
denne retning er den nærmeste by-
mæssige bebyggelse Højrup (ca. 1,3 
km mod NØ), Ejstrup (ca. 1,7 km 
mod øst), forstæderne til Kolding, 
Harte og Påby (ca. 4,4 km mod øst) 
og Kolding (ca. 5,4 km mod øst). 
Vranderup ligger ca. 2,8 km mod Ø-
SØ. Herudover er der en del spredte 
landejendomme i vindretningen. 
Grundet vindretningen forventes 
det, at de nærmeste af disse 
byer/landsbyer, dvs. Højrup og Ej-
strup samt nærliggende spredte 
ejendomme, vil kunne opleve en 
øget støjpåvirkning. 
Øvrige byer/landsbyer i nærområdet 
er Vrå (ca. 2,0 km mod nord), Gel-
balle (ca. 1,6 km mod syd) og Lun-
derskov (ca. 2,2 km mod SV). 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Støjbelastningen vil blive reguleret i 
råstoftilladelserne, som vil stille vil-
kår om, at Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier bliver over-
holdt. Tilladelsen vil typisk stille krav 
til indretning og drift af grusgraven 
således, at eventuelle negative på-
virkninger kan afværges (f.eks. med 
støjvolde).  

Planområdet overlapper med støjbe-
lastede områder, grundet beliggen-
heden mellem Esbjergmotorvejen 
mod nord og jernbanen mod syd. 
Kun den centrale del af planområdet 
ligger udenfor støjbelastede områ-
der. 

Sundhedstilstand   X Det vurderes, at planen ikke vil på-
virke menneskers sundhed, forudsat 
at de fastsatte krav i en endelig gra-
vetilladelse overholdes. Disse krav 
omfatter bl.a. vilkår, der regulerer 
forhold som grundvandsbeskyttelse, 
driftstider, støj, skrænthældninger 
og udkørselsforhold.  

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke vil på-
virke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative 

interesser 

  X Der er ingen rekreative områder in-
denfor planområdet, og de nærme-
ste rekreative områder findes ca. 2,3 
km mod SV (ved Lunderskov) og ca. 
3,6 km mod Ø-SØ (i Kolding). Plan-
området grænser mod vest op til 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

områder med skov, og der findes 
også skovstykker ca. 300 m mod øst. 

Hvilested Lystfiskersøer findes ca. 
650 m mod øst. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X De nærmeste 2 vindmøller findes ca. 
2,5 km mod øst, nord for Ejstrup. Ca. 
2,6 km mod N-NØ findes en vind-
mølle øst for Vrå. Ca. 3,6 km mod 
vest, syd for Gejsing, findes 3 vind-
møller, og ca. 5,3 km mod SV, SV for 
Lunderskov, findes 2 vindmøller. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

  X Det nærmeste natura 2000 område 
er Svanemosen 7 km sydøst for plan-
området. Området består af fuglebe-
skyttelsesområde nr. 120 og habitat-
område nr. 250. 

Det er ikke forventningen, at indvin-
dingen af råstoffer i planområdet vil 
påvirke de våde naturtyper i de øv-
rige Natura 2000 og Fuglebeskyttel-
sesområder på grund af afstanden.  
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Andre internationale 

beskyttelsesområder  

(Ramsar) 

  X Der er ikke nogle Ramsar områder i 
nærhed af planområdet. 

§ 3 beskyttet natur  X  Selve planområdet rummer med tre 
§ 3-beskyttede overdrev og en mose.  

Planområdets sydlige afgrænsning, 
grænser op til to § 3 beskyttede 
overdrev og tre § 3 beskyttede eng-
områder. Derudover et beskyttet 
vandløb. Mod vest, grænsende op til 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

planområdet, findes § 3 beskyttet 
mose og overdrev. Derudover findes 
to § 3 beskyttede søer hhv. 200 og 
300 meter fra. Desuden findes der et 
beskyttet vandløb.  

Mod øst grænser planområdet op til 
et § 3 beskyttet overdrev, og derud-
over findes langs et beskyttet vand-
løb overdrev/eng/mose og søområ-
der.  

Mod nord findes flere § 3 beskyttede 
søer, hhv. 50, 200, 400, 200 og 200 
meter fra planområdet. 

Hvis der indvindes under grund-
vandsspejlet, kan det ikke udelukkes, 
at der lokalt kan ske en vandstands-
sænkning, som kan påvirke tilstan-
den i de våde naturtyper. Der kan 
være risiko for påvirkning af vandfø-
ringen i nærliggende vandløb, hvis 
der sker råstofindvidning under 
grundvandsspejlet, såfremt vandlø-
ben har hydraulisk kontakt til samme 
grundvandsmagasin, som der indvin-
des fra.   
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Plante og dyreliv  X  Bilag IV arter: 

Omkring vandløbet og omkringlig-
gende naturområder syd for planom-
rådet er der registreret følgende bi-
lag IV arter: birkemus, brunflager-
mus, dværgflagermus, odder, pi-
pistrelflagermus, sydflagermus, 
vandflagermus. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Vandhullerne omkring planområdet 
kan dog sagtens indeholde paddear-
ter på bilag IV. 
 
Fugle: 
Der er omkring planområdet regi-
streret 17 arter på udpegningsgrund-
laget, blandt andet blå kærhøg, 
bramgås, fiskeørn, grågås, isfugl, 
havørn, rød glente, rørhøg og stor-
spove.  

Padder kan påvirkes hvis vandhuller 
og andre våde naturtyper fjernes el-
ler tørrer permanent ud. 

 

Sjældne, udryddelses-
truede el. fredede dyr, 
planter el. naturtyper 

 X  Udover ovenstående er der desuden 
fundet følgende umiddelbart syd for 
planområdet. 
 
Habitatnaturtyper: 
Der er ikke nogle habitatnaturtyper 
omkring planområdet. 

Fredede arter:  
Hugorm, snog, stålorm, skovfirben, 
vinbjergsnegl, maj-gøgeurt, skovhul-
læbe ssp, skælrod og spids øjentrøst. 
 
Sjældne arter: 
Fyrremejse, ringdrossel, sortspætte, 
brud, mårhund, pileborer, gul bjør-
nesvirreflue, brun bjørnesvirreflue, 
broget urtesvirreflue mm.  



   Side 13 

 

 

13/28 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Økologiske forbindelser X   Området er ikke omfattet af en øko-
logisk forbindelse. 

Fredninger X   Omkring 900 meter nord for planom-
rådet er et fredet område, omkring 
Lejrskov kirke. 

Fredskov   X Planområdet grænser op til et fred-
skovsområde mod øst, et mindre 
område mod vest og syd. Planområ-
det berører  ikke fredskov. 

Skovrejsning X   Planområdet er ikke udpeget skov-
rejsningsområde. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbe-

skyttelses-, Sø- eller Å-

beskyttelseslinjer.  

  X Planområdet er ikke omfattet af be-
skyttelseslinjer. 

Kystnærhedszonen X   Planområdet ligger ikke inden for 
kystnærhedszonen.  

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Den sydlige del af planområdet over-
lapper med områder udpeget som 
bevaringsværdige landskaber, idet 
større områder syd, vest og øst for 
planområdet er udpeget som beva-
ringsværdige landskaber. 

Planområdet ligger i stor afstand fra 
større sammenhængende landska-
ber. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Mod syd og vest findes der lavbunds-
arealer omkring Åkær Å. Disse area-
ler overlapper delvist med planområ-
det. 

Det skal vurderes, om midlertidig 
brug af området til indvinding kan 
accepteres, og i givet fald, hvordan 
området efterfølgende skal retable-
res. Det kan ikke afvises at påvirknin-
gen vil være væsentlig. 

Kulturmiljøer, beva-

ringsværdige bygninger 

og kirker 

  X Planområdet ligger udenfor, men 
grænser mod nord op til områder 
med kulturhistoriske bevaringsvær-
dier.  

Der er stor afstand til områder med 
værdifulde kulturmiljøer. 

De nærmeste kulturarvsarealer fin-
des ca. 4,1 km mod V-SV. 

Den nærmeste kirke er Lejrskov 
Kirke, som ligger ca. 1,1 km mod 
nord, og hvis byggelinjer således lig-
ger langt fra området. 

Der er ingen fredede eller bevarings-
værdige bygninger indenfor planom-
rådet. Den nærmeste fredede byg-
ning ligger i Lunderskov, ca. 3,1 km 
mod SV. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

De nærmeste bevaringsværdige byg-
ninger findes vest for Ejstrup, ca. 1,1 
km mod øst. 

Arkæologiske forhold 

og fortidsminder 

 X  Der er ingen beskyttede fortidsmin-
der indenfor planområdet, men der 
findes et beskyttet fortidsminde, hvis 
beskyttelseslinjer delvist (ca. 20 m) 
overlapper med den sydvestlige om-
rådeafgrænsning. Øvrige nærtlig-
gende beskyttede fortidsminder lig-
ger ca. 450 m mod nord (sydøst for 
Lejrskov), og ca. 900 m vest for plan-
området, hvor der findes en række 
beskyttede fortidsminder langs Gl. 
Landevej. Der findes også et beskyt-
tet fortidsminde ca. 900 m mod SV 
(ved Flavenfeld). 

Der er ingen ikke-beskyttede fortids-
minder indenfor planområdet. Der 
er et enkelt ikke-beskyttet fortids-
minde ved planområdets nordvest-
ligste hjørne. 

En evt. kommende udgravning skal 
imidlertid udføres jf. museumslovens 
§ 27. Stk. 2. ”Findes der under jordar-
bejde spor af fortidsminder, skal ar-
bejdet standses, i det omfang det be-
rører fortidsmindet. Fortidsmindet 
skal straks anmeldes til kulturmini-
steren eller det nærmeste statslige 
eller statsanerkendte kulturhistoriske 
museum…” 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Jordbrug  X  Planområdet anvendes primært til 
landbrugsmæssige formål.  
Størstedelen af planområdet ligger 
indenfor ufdpegede særligt værdi-
fulde landbrugsområder. 

Geologiske interesser  X  Den sydlige del af planområdet over-
lapper med områder med geologiske 
bevaringsværdier. 

Beskyttede sten- og 

jorddiger 

  X Der findes ingen beskyttede sten- el-
ler jorddiger indenfor planområdet. 
De nærmeste beskyttede sten- og 
jorddiger findes ca. 140 m vest for 
planområdet og ca. 180 m syd for 
planområdet. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang kan ske via Koldingvej, 
hvorfra der er tilgang til Esbjergmo-
torvejen, E20. 

Sikkerhed/tryghed  X  Oversigtsforhold ved ny vejadgang. 

Støj fra trafik  X  Jernbanen og Esbjergmotorvejen er 
omgivet af støjzoner, som lapper ind 
over store dele af planområdet. 

Der ligger huse på Koldingvej. 

Risiko for ulykker  X  Der er ikke særskilt risiko for ulykker 
i forbindelse med råstofgravningen.  

Da det ikke er tilladt for uvedkom-
mende at opholde sig eller færdes i 
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Begrundelser/Bemærkninger 

planområdet, bør det ikke i sig selv 
udgøre en risiko for befolkningen. 

Planområdet grænser i syd op til 
jernbanen og Koldingvej ligger nord 
for planområdet. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  X  65,2 Ha. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der vil altid være et energiforbrug i 
forbindelse med drift og transport af 
råstoffer. Hvis råstofferne ikke hen-
tes fra planområdet, vil de skulle 
hentes et andet sted, hvor der også 
vil være et energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, 
vanding af veje mv. Mængderne er 
ikke kendt på nuværende tidspunkt. 
Men der vil sandsynligvis være et 
stort forbrug. Vandet vil nedsive 
igen. Der vil dog være et mindre tab 
ved fordampning og ved bortførsel 
af materialer. 

Det vurderes at være en mindre på-
virkning og behandles derfor ikke 
yderligere. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Der er normalt ikke noget forbrug af 
produkter, materialer eller råstoffer 
ved indvinding af sand, grus og sten. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der vil benyttes olie og drivmidler til 
maskinel.  

Planområdet vil være med til at 
dække regionens behov for sand, 
grus og sten. 

Affald X   Indvinding af sand, grus og sten re-
sulterer normalt ikke i affald. Evt. 
brændbart affald og eller farligt af-
fald fra maskiner (olie mv.) vil bort-
skaffes i henhold til kommunens af-
faldsregulativ. Der vil være tale om 
begrænsede mængder. 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt  X  Der må forventes en vis mængde 
støv i forbindelse med gravning af 
sand, grus og sten. 

Der kan i tørre perioder forekomme 
støv på grund af kørsel på ubefæ-
stede arealer samt fra materiales-
takke.  

Lys og refleksioner   X Der forudsættes, at der ikke graves 
om natten, og dermed ikke er behov 
for belysning. 

I vinterperioden er der behov for lys-
kilder ved stationære anlæg og på 
kørende maskiner. Belysningen vur-
deres ikke at give anledning til gener, 
da lyskilder bliver placeret så de ikke 
oplyser naboarealer til planområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Jordforurening   X Der findes ingen V1-, V2-kortlægnin-
ger eller områdeklassificeringer in-
denfor planområdet. 

De nærmeste V1-kortlægninger fin-
des ca. 400 m mod vest (vest for 
rundkørslen ved koldingvej og Gl. 
Landevej). Der findes to V1-kortlagte 
grunde ca. 1,4 km mod NØ, i Højrup. 

De nærmeste fire V2-kortlægninger 
findes tæt på hinanden, ca. 400 m 
mod SV ved Flauenfeldvej, og der 
findes en V2-kortlagt grund i Ejstrup 
(ca. 2,0 km øst) og en V2-kortlagt 
grund nord for Højrup (ca. 1,5 km 
NØ). 

De nærmeste områdeklassificerede 
områder findes ca. 2,3 km mod SV (i 
Lunderskov( og ca. 3,9 km mod øst (i 
Kolding). 

Generelt er der ikke større risiko for 
jordforurening i forbindelse med rå-
stofindvinding end ved almindelig 
jordbrugsmæssig drift eller anlægs-
arbejde. Det nye arealudlæg vurde-
res ikke at medføre risiko for forure-
ning af jorden, såfremt olie og kemi-
kalier opbevares forsvarligt og i over-
ensstemmelse med gældende regler. 

Spild af forurenende stoffer såsom 
olie kan forekomme f.eks. ved fejl 
under brug eller ved reparation af 
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Begrundelser/Bemærkninger 

hydrauliske systemer på maskiner. 
Det udgør normalt ikke et problem i 
råstofgrave. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Terrænkoten ved planområdet ligger 
i ca. 40-50 m. Ifølge det regionale 
potentialekort er trykniveauet om-
kring kote 15-25 m, med de højeste 
værdier mod nordvest og laveste 
værdier mod sydøst. Planområdet 
ligger indenfor områder med særlige 
drikkevandsinteresser. 

Området ligger indenfor et større 
indvindingsopland udenfor OSD 
(TREFOR Trudsbro Vandværk), der 
ca. 0,9 km mod NV, ca. 3,1 km mod 
NV og ca. 5,8 km mod N-NV overlap-
per med indvindingsoplande inden-
for OSD. 

Planområdet ligger udenfor føl-
somme indindingsområder og ind-
satsområder. 

Der er ingen boringsnære beskyttel-
sesområder indenfor planområdet. 
Det nærmeste boringsnære beskyt-
telsesområde findes ca. 1,0 km mod 
NV, i Lejrskov. 

Nærliggende vandværker er TREFOR 
Vand, Trudsbro Vandværk (ca. 450 m 
mod øst), Lejrskov Vandværk (ca. 1,2 
km NV), Amba Egholt Og Omegns 
Vandværk (ca. 2,2 km NV), Ejstrup 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Vandværk (ca. 1,8 km øst), Højrup 
Vandværk (ca. 1,4 km NØ), og Lun-
derskov Vandværk (ca. 4,1 km SV). 

Der er en vandforsyningsboring in-
denfor planområdet, ved Koldingvej 
74, og der findes flere boringer tæt 
på området, fx ved Koldingvej 76. 
Der er en række vandværksboringer 
lige øst for området, syd for Esbjerg-
vej 317, og nordøst for planområdet. 
Disse hører til TREFOR Vand, Truds-
bro Vandværk. Andre nærtliggende 
vandforsyningsboringer findes både 
mod syd, vest og nord. De anvendes 
primært til privat vandforsyning eller 
markvanding. 

Foruden de nævnte vandværker er 
de fleste andre anlæg i nærheden ( 
mod nord og vest) markvandingsan-
læg. 

Ved råstofindvinding under grund-
vandspejl forventes der ikke egent-
lige sænkninger i og omkring råstof-
grave efter længere tids gravning. 
Råstofindvinding kan have  betyd-
ning for grundvandskvaliteten, hvis 
der bortgraves lavpermeabler lag1. 

                                                           

1 Region Syddnamark, 2016. Notat om Miljøvurdering, grundvand og våd natur.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der kan forekomme mindre midlerti-
dige sænkninger som følge af råstof-
indvinding under grundvandsspejlet.  

 

Der forventes ikke væsentlig kvanti-
tativ påvirkning af indvindingsborin-
ger i nærområdet, da grundvands-
sænkningerne fra drift af boringerne 
ofte vil være større end påvirkningen 
fra en eventuel råstofindvinding un-
der grundvandsspejlet. 

Det er praksis, at man i forbindelse 
med efterbehandlingen udlægger 
graveområder med drikkevands- og 
grundvandsinteresser til ekstensiv 
drift hvor der ikke sprøjtes og gød-
skes. Derfor vil efterbehandling mu-
ligvis ske til naturformål, så der vil 
være potentielt mindre udvaskning 
af nitrat og pesticider ved udlæg af 
planområdet. 

Overfladevand  X  Der er ingen søer indenfor planom-
rådet. Det eneste vandløb, som lig-
ger indenfor selve planområdet (kun 
ca. 100 m) findes i den nordvestlige 
del. Vandløbet er forbundet med de 
mindre søer (dambrug) vest for om-
rådet. 

Der findes åløb tæt på områdeaf-
grænsningen, både mod vest, syd 
(Åkær Å) og øst (Vester Nebel Å, 
Trudså og Kolding Å). Åerne er alle 
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Begrundelser/Bemærkninger 

karakteriserede som beskyttede 
vandløb. 

Desuden findes der omkring vandlø-
bene områder defineret som over-
drev, mose og eng. 

Der er et dambrug (en række mindre 
søer) ca. 60 m syd for området ved 
Frisendal (lige nord for Åkær Å) og et 
dambrug ca. 170 m vest for planom-
rådet (øst for Rolles Møllevej). Der 
findes en mindre sø, ca. 40 m nord 
for Koldingvej nr. 72. Ca. 200 m nord 
for planområdet, ved Lejrskov Kirke-
vej, findes fire søer. Ca. 700 m mod 
øst findes Hvilested Lystfiskersøer. 

Der findes åbeskyttelseslinjer om-
kring Vester Nebel Å og Kolding Å, 
ca. 250 m øst for området, og om-
kring Drabæks Mølleå, ca. 500 m SV 
for området. 

Nærmeste søbeskyttelseslinjer er 
omkring Spidshøj Sø, ca. 1,4 km mod 
SV. 

Det kan ikke afvises, at indvinding 
under grundvandsspejlet kan have 
en påvirkning på nærliggende vand-
løb og øvrige nærliggende våde na-
turområder beskyttet af naturbe-
skyttelseslovens § 3, hvis der sker 
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Begrundelser/Bemærkninger 

ændringer i vandstanden i området 
som følge af indvinding.  

Udledning af spilde-

vand 

X   Der udledes ikke spildevand i forbin-
delse med råstofgravning. 

Støj og vibrationer   X Der er ikke kendskab til støjende 
virksomheder i nærheden af planom-
rådet. 

Ledningsoplysninger 

POL ledninger   X Ingen kommentarer fra forsvaret. 

Naturgasledninger   X Ingen ledninger indenfor området. 
De nærmeste gasledninger er ca. 2,4 
km mod sydvest. 

El-ledninger  X  Flere elledninger gennemskærer om-
rådet og løber langs Koldingvej/den 
nordlige områdeafgrænsning. Led-
ningerne går bl.a. ned til ejendom-
men ved Koldingvej 78. En luftled-
ning løber ca. i retning V-Ø igennem 
området. 

Kloakledninger  X  Nogle afløbsknuder og to mindre af-
løbsledninger findes langs den nord-
lige områdeafgrænsning. Lednin-
gerne ligger øst for ejendommen 
Koldingvej 72. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Telefon- og datakabler  X  Flere ledninger gennemskærer om-
rådet i den østlige del. Desuden lø-
ber ledninger langs den nordlige og 
sydlige områdeafgrænsning. 

Vandforsyningslednin-

ger 

 X  En vandledning fra Egholt Vandværk 
gennemskærer området ca. fra Kol-
dingvej 76 til Koldingvej 78. Lednin-
gen løber desuden langs Koldingvej, 
dvs. den nordligste områdeafgræns-
ning. 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan  X  Planområdet ligger ikke inden for en 
rammeplan.  I området er der area-
ler defineret med følgende relevante 
bindinger; Bevaringsværdige land-
skaber, Lavbundsarealer, Naturbe-
skyttelsesområde, Natur, Særlig vær-
difulde landbrugsområder, Skovrejs-
ning uønsket, Økologiske forbindel-
ser og potentielle økologiske forbin-
delser, Særligt geologisk beskyttel-
sesområde, Støjbelastede områder 
(motorvej og jernbane), Indvindings-
opland til almen vandforsyning (TRE-
FOR Trudsbro Vandværk).  
 
Planområdet grænser op til arealer 
med følgende bindinger; Beskyttede 
vandløb, Skovrejsning, Fredede for-
tidsminder, Fortidsminder beskyttel-
seslinjer. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod Vand-
plan -Hovedvandopland 1.11 Lille-
bælt/Jylland. 

Affaldsplan X    

Trafikplan X    

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 
Den Regionale Udviklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod 
Agenda 21 strategien. 

Spildevandsplan X   Der er ikke modstridende interesser i 
spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Området ligger inden for forsynings-
området Egholt og Omegns Vand-
værk.  Der er registreret vandforsy-
ningsboringer i nærområdet. 

Landsplandirektiv   X Der er ingen udpegninger ifølge 
landsplansdirektiver. 

Afstand til Billund Luft-

havn 

  X 28,8 km 

Afstand til Esbjerg Luft-

havn 

  X 50 km 
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2.1 Kumulative effekter 

Planområdet ligger i et område, hvor der er andre aktive grusgrave indenfor relativt kort afstand 

(under 5 km). Kun ca. 300 m vest for området, syd for Koldingvej, er et mindre område under an-

søgning til råstofgravning. Længere vest, ca. 2,7 km fra planområdet findes to aktive graveområ-

der for sand, grus og sten samt et afsluttet graveområde. Endnu længere vest, ca. 4,7 km fra 

planområdet, vest for Lunderskov ligger et efterbehandlet graveområde for sand, grus og sten. 

Ca. 4,1 km mod Ø-SØ, SØ for Vranderup, findes en aktiv grusgrav lige syd for et afsluttet grusgra-

veområde. Længere væk, ca. 8,5 km mod NØ, øst for Vester Nebel, findes en aktiv grusgrav samt 

afsluttede og efterbehandlede områder. Ca. 10,0 km mod NV, nordvest for Veerst, findes endnu 

en aktiv grusgrav samt arealer, som er under ansøgning til grusgravning, og arealer hvor gravning 

er afsluttet. 

Hvis det foreslåede graveområde medtages i Råstofplan 2020, og der på sigt indvindes råstof her, 

og hvis ansøgningen lige vest for bliver godkendt samtidig med, at der fortsat indvindes fra øvrige 

beskrevne nærtliggende grusgrave, kan der være kumulative effekter.  

Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der, både i planområdet, 

andre nærliggende foreslåede graveområder (og eksisterende grave), indvindes under grund-

vandsspejlet samtidig. Særligt området lige vest for kan give anledning til kumulative effekter, 

hvis der sker samtidig indvindes her. Denne kumulative effekt vil kunne påvirke de omkringlig-

gende våde naturtyper samt vandindvinding. 

Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder.  

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som kan bidrage til kumulative ef-

fekter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 

 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning. 

 

Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  
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28/28 

 

 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning)  

 Naturinteresser (§ 3 beskyttet natur, plante og dyreliv, sjældne, udryddelsestruede el. 

fredede dyr, planter el. naturtyper)  

 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Arkæologiske forhold og fortidsmin-

der, Jordbrug, Geologiske interesser)  

 Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, Sikkerhed/tryghed, Støj fra trafik, Risiko 

for ulykker)  

 Ressourceanvendelse (Arealforbrug)  

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Luft/emissioner og lugt, Grundvand og vandfor-

syning, Overfladevand)  

 Ledningsoplysninger (El-ledninger, Kloakledninger, Telefon- og datakabler, Vandforsy-

ningsledninger) 

 Andre planer (Kommuneplan)  
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BILAG 2 

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER 

 

Der er i perioden mellem den 19. august 2019 til 6. september 2019 gennemført en høring af de 

berørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. Hø-

ringen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og konkrete projekter (VVM)27. 

 

Der er foretaget en høring af Kolding Kommune, Museum Sønderjylland som ansvarligt arkæolo-

gisk museum, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer og Miljøstyrelsen. Derudover er der 

kommet et høringssvar fra en borger der også er kommenteret nedenfor.  

 

Kolding Kommune 
Natur og Vand 

Natur & Vand vurderer, at afgrænsningen af miljørapporten for Råstofgraveområde Syd (matr. nr. 

9t, 13d, 13a, 10s og 10c, Lejrskov By, Lejrskov) er fyldestgørende. 

Dog nævnes det på side 13, at området ikke er omfattet af Økologiske forbindelser; men i den 

fælles Kommuneplan 2017-29 for Trekantsområdet er den sydlige og vestlige del af graveområ-

det udpeget til Økologisk forbindelse. Det nævnes dog også længere nede i screeningsdokumen-

tet på side 25 under Kommuneplan, at Økologiske forbindelser – blandt flere andre kommune-

planudpegninger – er en relevant binding. 

Svar: Afgrænsningsnotatet tilrettes således, at det er tydeligt at arealet, der vurderes på, er om-

fattet af økologisk forbindelse.  

I forhold til natur- og kulturhistorieinteressen henviser vi til kommunens udtalelse af 17/1-2019 

til RegionSyd på høring om selve ansøgningen til råstofindvinding i det aktuelle område. 

 

Vandløb og overfladevand 

I miljøscreeningens sammenfatning pkt. 2.2 står kort opsummeret, hvilke emner der vil blive ta-

get med i miljørapporten. Det fremgår ikke tydeligt, om der vil indgå en vurdering af konsekven-

sen af indvinding under grundvandsniveau og deraf følgende konsekvenser for blandt andet vand-

løb og søer. Disse konsekvenser skal beskrives og vurderes. 

 

                                                   
27 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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Svar: Påvirkningen af våde naturtyper, som følge af indvinding under grundvandsniveau vil blive 

beskrevet og vurderet i miljørapporten.  

 

Planforhold 

Vi vurderer, at afgrænsningen af emnerne i miljørapporten for Råstofgraveområde Syd (matr. nr. 

9t, 13d, 13a, 10s og 10c, Lejrskov By, Lejrskov) generelt er fyldestgørende, dog er områdeaf-

grænsningen af råstofgraveområde Lejrskov Syd vist med en væsentlig større områdeafgræns-

ning, end det område som er vist som gældende interesseområde.  

Området bør reduceres, så det følger afgrænsningen for det gældende interesseområde i Råstof-

plan 2016, idet det område, som ligger sydligst op til banestrækningen, er udpeget som særlig 

værdifulde geologi. Der forelægger ingen planlægning for Regionens forslag om at medtage dette 

område. 

Det vurderes, at en råstoftilladelse uden for nuværende udpeget råstofinteresseområde - dvs. 

området beliggende i den sydlige del af matr. nr. 13a og 10s, samt matr. nr. 10c - vil få væsent-

lig negativ påvirkning på tunneldalen, med bortgravning af dele af flanker og tunneldal, med væ-

sentlige landskabelige ændringer til følge.  

 

I øvrigt kan vi henvise til kommunens høringssvar af 15. marts 2019, samt udtalelse af 17/1-

2019, med vores høringssvar, der især vedrører ”Område udpeget til Særlig værdifuld geologi” og 

”Bevaringsværdigt Landskab”. 

 

Svar: Påvirkningen af landskabet og geologi vil blive beskrevet og vurderet i miljørapporten.  

 

Grundvand og drikkevand 

Generelt 

 

- Vi kan ikke anbefale udlægning af råstofindvinding så tæt på en vigtig regional vandind-

vinding, som Trudsbro Vandværk (TREFOR Vand A/S). 

- Tillades der råstofgravning i området, mener Kolding Kommune, at det skal være betin-

get af tinglyst fremtidig anvendelse til natur eller ekstensivt jordbrug uden brug af pesti-

cider.   

 

Specifikke og faktuelle forhold 

 

- Råstofgraveområdet ligger inden for OSD og indvindingsopland til Trudsbro Vandværk. 

Teksten i udkastet skal rettes herom. 

- Trudsbro Vandværks nærmeste indvindingsboring ligger ca. 395 m øst for graveområde 

(DGU nr. 133.1775).  

- Den nærmeste boringsnære beskyttelsesområde findes ca. 320 meter mod øst. Teksten i 

udkastet skal rettes. 

- Der ligger ingen drikkevandsindvinding inden for graveområdet. 

- Der ligger en drikkevandsindvinding på Koldingvej 73, mindre end 50 meter fra grave-

området. 
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- Regional grundvandsmagasin (S3) i garveområdet har retning mod øst/sydøst med po-

tentialekoterne (trykniveauet) 27-35 m, med de højeste værdier mod nordvest og lave-

ste værdier mod sydøst.  

- Området er et delvist begravet dal. 

- Trudsbro Vandværks indvindingstilladelse og dermed udregning af nye BNBO-beregnin-

ger forventes på plads i 2020. 

- Inden for gravområdet findes en markvandingsboring tæt ved Koldingvej 74.  

- I den sydlige del af planområdet ligger der et udpeget geologisk værdifuld område med 

unikt dalstruktur og moræne landskab.  

Området er en del af et større sammenhængende landskabselement nemlig en tunneldal 

fra istiden, der strækker sig fra Kolding Fjord i øst mod Vejen Kommune i vest.  

Andet relevant 

- Tekst vedr. overlapning af indvindingsoplande bør udgå 

- Tekst vedr. afstand til andre vandværker end Trudsbro Vandværk bør udgå 

- Lejrskov Vandværk og Ejstrup Vandværk er nedlagte og boringerne er sløjfede. 

- Højrup Vandværk er et distributions Vandværk og forsynes af Ferup Vandværk.   

 

Svar: Kommunens oplysninger om specifikke og faktuelle forhold er taget til efterretning, og ind-

arbejdet i miljørapporten. 
 

 

Trafik 

Der ønskes vejadgang til den offentlige vej Koldingvej ad den eksisterende overkørsel fra ejen-

dommen Koldingvej 78 til Koldingvej.  

 

Koldingvej har en udformning der umiddelbart er hensigtsmæssigt for afvikling af trafikken til og 

fra en grusgrav på ejendommen Koldingvej 78. 

 

Grusgraven ligger relativt tæt på motorvejstilslutning til Esbjergmotorvejen, hvorfor Kolding 

Kommune forventer, at transport til og fra grusgraven sker ad rundkørslen på Koldingvej med di-

rekte forbindelse til motorvejen. 

 

Svar: Kommunens oplysninger er taget til efterretning.  

 

Museum Sønderjylland 
Udtalelse i henhold til museumslovens § 23: Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev har 

modtaget høringsbrev med miljøvurderingsmateriale og har foretaget arkivalsk kontrol og arkæo-

logisk vurdering af indvindingsområdet. Indvindingsområdet omfatter dele af matriklerne 9t, 10c, 

10s, 13a og 13d Lejrskov By ejerlav, Lejrskov. Indvindingsområdet er på ca. 65,4 hektar (se 

kortbilag). 

Området er beliggende sydøst for Lejrskov i højtliggende, let bølget terræn på et plateau, der 

mod vest, syd og øst er afgrænset af dybt nedskårne ådale. Indvindingsområdet er ‐ ud fra relief-

kort og historiske luftfotos at dømme ‐ ikke destrueret ved tidligere indvinding. 

 

Omkring indvindingsområdet er der registreret et meget stort antal væsentlige, jordfaste fortids-

minder både gravhøje fra sten‐ og bronzealder samt bopladsfund med tilhørende begravelser ‐ 



 

 

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE LEJRSKOV, SYD 

 

 

 

  | 5/47 

 

 

især fra jernalderen. Tæt nord for indvindingsområdet er der således i forbindelse med Esbjerg-

motorvejen registreret og udgravet en række væsentlige fortidsminder fra jernalderen i form af 

områder med bopladsspor, områder med jernudvinding og gravpladser (sb. 58, 65, 68 og 59, 

Lejrskov sogn) (se kortbilag). Tre af disse påviste fortidsminder ligger ganske tæt på udvindings-

området, de kan derfor meget vel strække sig ind på indvindingsområdet, for vi ved af erfaring, 

at jernalderpladserne kan have en meget stor udstrækning. 

På reliefkortet kan man desuden se flere små runde højninger inden for indvindingsområdet. Det 

er muligvis uregistrerede gravhøje. To af dem (vist med rød pil på kortbilaget) er også tydeligt 

aftegnet på de gamle kort (se kortbilag). 

Indvindingsområdet er placeret højt i terrænet, tæt ved vand, og erfaringsmæssigt ved vi, at 

man i forhistorisk tid foretrak netop en sådan beliggenhed, når man skulle anlægge sine boplad-

ser og gravhøje. 

På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at der er meget høj risiko for at støde på væsent-

lige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for det pågældende areal. Museet anbefaler 

derfor en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde inden for den berørte del af 

matriklerne. Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige, jordfaste fortidsmin-

der på planområdet, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges 

ved anlægsarbejdet. Da projektområdet overstiger 5.000 m2, skal udgifterne til forundersøgelse ‐ 

jf. Museumslovens § 26.2 – afholdes af bygherre. 

Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal disse udgraves, inden de 

ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så 

en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af 

bygherre.  

De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27. Derfor skal man, hvis man ved 

anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører for-

tidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev. 

 

Svar: Miljørapporten beskriver og vurderer på museets opmærksomhedspunkter. Vedr. frivillig 

forundersøgelse forud for anlægsarbejdet er det først relevant i forbindelse med ansøgning om 

gravetilladelse. 

 

Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 
Følgende forhold anbefales at der vurderes på: 

 
- Baltic Pipe er planlagt til at gå igennen i nord – syd gående retning på den vestlige del af 

graveområdet. 

- Banedanmark vil sikkert gerne, at der i forbindelse med en konkret ansøgning om tilla-

delse til råstofindvinding tages hensyn til jernbanen mod syd i form af graveafstand / 

skråningsanlæg. 

 

Svar: Ifølge www.kort.plandata.dk angives arealreservationen for Baltic Pibe vest for det miljø-

vurderede areal, hvorfor ledningen ikke vil gå ind over arealet. 

I forbindelse med en konkret gravetilladelse vil regionens bemærkning om graveafstand til skrå-

ningsanlæg blive iagttaget.  

 

Borger  

Vandindvindingsinteresser Koldingvej 70, 6640 Lunderskov. 

På vegne af Rita og Jørgen Kjær, Koldingvej 70, 6640 Lunderskov fremsendes hermed hørings-

svar vedrørende råstofplan 2020. 
 

Ejendommen Koldingvej 70, Lunderskov, er beliggende indenfor råstofinteresseområde øst for 

Lunderskov langs Koldingvej.  Med dette høringssvar gøres opmærksom på erhvervsaktivitet på 
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ejendommen med indvinding af vand fra et væld til anvendelse i transportbassiner til flytning og 

eksport af levende fisk samt ligeledes gøres opmærksom på indvinding af vand til markvanding 

fra markvandingsboring.  Vældet og markvandingsboringen er beliggende på matrikel 9l, Lejrskov 

By, Lejrskov. 

 

Vandindvindingen fra vældet andrager cirka 25.000 kbm årligt. Der foretages jævnlige kontroller 

af vandets kvalitet af de veterinære myndigheder. Aktiviteten har fundet sted på lokaliteten de 

seneste cirka 50 år eller mere.  Vældet hvor fra vandindvindingen sker fødes så vidt vides af tryk-

vand fra de omliggende arealer. Der er som følge heraf bekymring for, at igangsætning af grave-

aktiviteter på naboarealerne vil kunne påvirke vandindvindingen negativt, således at vandindvin-

dingsaktiviteten risikerer helt at måtte ophøre.  Der må derfor gøres opmærksom på, at der i så 

fald skal ydes en fuld og endelig erstatning for de tab af indtægter fra vandindvinding, som ind-

vindingen af råstoffer måtte afstedkomme.  Vældets placering er angivet på vedlagte kortbilag. 

Vandet løber via rørføring mod syd til et sugebassin, hvorfra vandet pumpes op i transportkar til 

fisk til lastvognstransport. Så vidt Rita og Jørgen Kjær bekendt, er Koldingvej 70 det eneste sted i 

landet, hvor der tappes vand til transport af levende fisk. 

 

På ejendommen er der endvidere en markvandingsboring (vist på vedlagte kort). Med hørings-

svaret gøres ligeledes opmærksom på at råstofindvindingen vil kunne få negative konsekvenser 

for boringens anvendelighed til markvanding, og at der ligeledes her må gøres opmærksom på at 

der skal ydes erstatning som følge af evt. forringelser.  Der gøres opmærksom på at markvan-

dingsboringen fik sænket vandstand i forbindelse med anlæg af motorvejen mellem Kolding og 

Esbjerg. I den forbindelse blev der udbetalt en erstatning fra Vejdirektoratet.  Markvandingsbo-

ringen og vældet er beliggende relativt tæt på hinanden.  Det må derfor forventes at graveaktivi-

teter i området vil kunne påvirke vandstand og vandføring negativt for begge indvindinger. 

 

Svar:  

Generelt forventes der ikke egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere tids 

gravning, da der ikke foretages aktiv grundvandssænkning, og eventuelle sænkninger i det ter-

rænnære magasin, vil sandsynligvis ikke overstige de naturlige årstidsvariationer for magasinet. 

Der kan lokalt forekomme mindre, midlertidige afsænkninger af det terrænnære grundvand i op-

startsfasen, hvis der indvindes under grundvandsspejlet.  

 

Vandstanden ved boringen og kildevældet vest for områdeafgrænsningen vurderes, på baggrund 

af digitale højdedata og potentialekort, at ligge højere end i grundvandsmagasinet, og det kan 

ikke afvises, at indvinding under grundvandsspejlet kan have en påvirkning på vandstanden, hvis 

der i forbindelse med råstofindvindingen sker gennembrydning af lokale lerlag. Risikoen for gen-

nembrydning af lokale lerlag samt kvalitative påvirkninger af grundvandet vil kunne afhjælpes 

ved vilkår i gravetilladelsen, hvor der f.eks. kan stilles vilkår om afstand til boringer og vådområ-

der, gennembrydning af lokale lerlag og evt. monitering af vandstand og -kvalitet. Vilkår i en evt. 

gravetilladelse vil dog afhænge af det ansøgte projekt, og blive vurderet i forbindelse med en 

konkret ansøgning.   

 

Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 
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Region Syddanmark har efterfølgende redigeret følgende afsnit: 6.1, 6.3 og 8 

  



23.04.2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår i 

vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Vandel By, Randbøl i Vejle Kommune behandles 

forholdet til det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1.  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 3 km syd for det miljøvurderede areal. Det er Natura 2000-

område N82 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage og udgøres af habitatområde H71 og 

fuglebeskyttelsesområde F46. Nærmeste Ramsarområde er ”Lillebælt” R15, der også er 

fuglebeskyttelsesområde F47, og som ligger ca. 36 km sydøst for det miljøvurderede areal. 

Det er i rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller 

deres udpegningsgrundlag og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 

6.3.1, 6.3.7 og 6.3.8). 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde H71: 

 

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F46: 

   

Natravn (A224) er således tilføjet udpegningsgrundlaget.  

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


23.04.2021   

Størstedelen af Natura 2000-området udgøres af indlandsklitter. De mest markante klitdannelser i området 

er Staldbakkerne mod nordøst og Morbanke mod vest. 

Trane og tinksmed har fortrinsvis levested i åbne hedemoser og tilgroede moser samt til tider i mindre 

skovmoser. Hedelærke foretrækker åbne, sandede områder ofte med forekomst af lav vegetation af 

spredte træer og buske. Typiske levesteder er dog hede og klitheder. Rødrygget tornskade foretrækker 

åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, slåen og ene og i krat og levende hegn og findes således ofte 

på overdrev, græsningsenge og i ryddede arealer i skove og skovbryn.  

Natravn yngler i Danmark helt overvejende på heder med spredt bevoksning af fyrretræer og i åbne fyrre- 

og nåleskove på sandet jordbund. Den danske ynglebestand blev i perioden 2010-12 opgjort til knap 500 

ynglepar. Arten er trækfugl der overvintrer i Øst- og Sydafrika. Natravn er udbredt især i den vestlige og 

nordlige del af Jylland. I forbindelse med gennemførelsen af overvågningen i 2019 blev der i dette 

fuglebeskyttelsesområde registreret 4 par. Alle 4 par findes i den del af Frederikshåb Plantage, som i 2019 

blev en del af fuglebeskyttelsesområdet som følge af udvidelsen af fuglebeskyttelsesområdets grænser 

(den nordlige del af fuglebeskyttelsesområdet). Alle par blev fundet i sandede områder, hvor der er flere 

partier med små fyrretræer samt større åbne områder, som arten gerne fouragerer over. På baggrund af at 

der i fuglebeskyttelsesområdet findes flere sammenhængendende områder med en sådan biotop, vurderes 

der ikke at være væsentlige trusler for artens fortsatte yngleforekomst i fuglebeskyttelsesområdet. 

Der er ikke registreret arter af fugle på udpegningsgrundlaget indenfor eller i nærheden af det 

miljøvurderede areal. Arealet vurderes ikke at være levested for nogle af arterne på udpegningsgrundlaget 

for fuglebeskyttelsesområdet, da det er landbrugsjord i omdrift og plantage.  

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, derfor at 

planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter ikke påvirker det nærmeste Natura 

2000-området væsentligt.  

På baggrund af ovenstående vurderer Region Syddanmark, at det kan afvises, at råstofindvindingen vil 

kunne påvirke naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede 

udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-områdets integritet. 
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1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som en del af 

den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder miljøvurderet. 

Miljøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af områdets eg-

nethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan indvindes, 

og dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger af det enkelte område. Med afsæt i 

vurderingerne af hvert enkelt planområde foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der 

skal indgå i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sammenskrives i én samlet miljørapport 

til Råstofplan 2020, herunder forslag til afværgeforanstaltninger og overvågning. 

 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for sand, grus og sten øst for 

Billund, som er foreslået af Asklev Sten og Grus ApS i forbindelse med, at Regionsrådet har ind-

kaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020. Sten, sand og grus bruges overvejende til bygge- og 

anlægsarbejder. Miljørapporten er udarbejdet for at vurdere, om der er potentielt væsentlige 

indvirkninger på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse, af om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den samle-

de miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår, sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser. I den nærværende miljørapport be-

skrives derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i 

området.  

 

 

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde jævnfør Figur 2-1.  

 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Regi-

on Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Området er afgrænset på baggrund af forslag fra Asklev Sten og Grus ApS.   

 

Det miljøvurderede areal er 82,2 ha stort. Arealet ligger imellem Billund og Vandel i Vejle Kom-

mune og afgrænses mod syd af Grindstedvej og mod nord af Vandel Bæk. Arealet er delvist land-

brugsjord i omdrift og delvist plantage/skov. Indenfor arealet er der enkelte beboelsesejendom-

me med adgangsveje. Der findes ikke tekniske anlæg indenfor arealet. 

 

Indvinding kan blive foretaget hele året i forbindelse med at der er behov for råstofferne. Efter 

afsluttet indvinding skal arealet efterbehandles efter en godkendt efterbehandlingsplan. 

 

 

Figur 2-1 Det miljøvurderede areal. 
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle væsentlige indvirk-

ninger, der er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Berørte myndigheder er hørt og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Råstofressourcen vurderes at være 8,7 mio. m3 sand, grus og sten, heraf 2,3 mio. m3 grus og 

sten > 2mm.. Det vurderes at ca. 1,7 mio. m3 råstoffer kan indvindes på arealet, idet det ikke 

forventes at der kan indvindes råstoffer under grundvandsspejl. Region Syddanmark vurderer, at 

råstofforekomsten kan bidrage til råstofforsyningen i Region Syddanmark. 

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Området er omfattet af én kommuneplanramme i Vejle Kommuneplan 2017-2029, som udlægger 

området til rekreativt område. Udlæg til råstofindvinding inden for rammeområderne vurderes 

ikke at være i overensstemmelse med Vejle Kommuneplan 2017-2029. Der findes tre beboelses-

bygninger inden for det miljøvurderede areal. Det forudsættes, at bygningerne ikke rives ned 

som følge af planen. Det er dog op til ejeren af bygningen, om den alligevel skal nedrives. 

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport. I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktivite-

terne, og støjbelastningen vil blive reguleret med vilkår i tilladelsen. Selvom de vejledende græn-

seværdier for støj bliver overholdt, kan støjen stadig virke generende for de omkringboende. 

 

Trafik 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurde-

rede areal inden for normal arbejdstid, mens der sker en forholdsvis minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, og det er 

desuden ikke muligt at fastslå i hvor høj grad transport af råstoffer i området vil medføre en 

forøget belastning af det samlede vejnet.  

 

Billund Lufthavn 

Billund Lufthavn vurderer, at råstofgravning under grundvandsspejlet vil udgøre en øget risiko for 

flysikkerheden i Billund Lufthavn. Årsagen er at åbent vand kan tiltrække fugle, der kan kollidere 

med fly. Påvirkningen vurderes at være væsentlig og kan kun afværges ved ikke at grave under 

grundvandsspejlet. 

 

Friluftsliv og rekreative interesser 

Den vestlige del af det miljøvurderede areal ligger inden for et rammeområde, der er udlagt til 

rekreativt område med ferieboliger. Rammeområdet omfatter en udvidelse af feriecenteret Lalan-

dia, der ikke er lokalplanlagt endnu. Det vurderes som sandsynligt, at råstofgravningen vil påvir-

ke muligheden for at udvide feriecenteret inden for rammeområdet. Endvidere er der øst og syd-

vest for det miljøvurderede areal flere rekreative kommuneplanrammer, der udlægger arealer til 

bl.a. feriecenteret Lalandia med tilhørende ferie- og fritidsboliger. Der sker ingen ændret anven-

delse af rammeområderne. Udlæg af det miljøvurderede areal til råstofindvinding inden for ram-

meområdet er dermed ikke i overensstemmelse med Vejle Kommuneplan 2017-2029. 
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Herudover forløber Margueritruten langs Grindstedvej syd for arealet og ca. 400 meter nord for 

langs Firhøjevej findes en cykelrute. Besøgende ved Lalandias ferieboliger og brugere af ruterne 

vil blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid, og det er derfor muligt at opleve området 

uden støjmæssig forstyrrelse i weekender, hvor det forventes, at flest anvender området. Støjbe-

lastningen vurderes at være moderat, da støjen kan virke generende i et område, hvor bag-

grundsstøjen i det åbne land normalvis er begrænset. Graveaktiviteterne vil sandsynligvis være 

synlige fra Margueritruten og det rekreative rammeområde, som ligger delvist inden for det mil-

jøvurderede areal. Det vurderes mindre sandsynligt, at aktiviteterne er synlige fra cykelruten 

langs Firhøjevej og fra de øvrige rekreative rammeområder.  

 

Landskab 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, 

der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af området. Grav-

ningen vil foregå i et fladt område, som primært er åbent over korte distancer. Landskabet vil 

ændre sig permanent fra et fladt jordbrugslandskab til et råstofgraveområde med gravedybder på 

25-30 meter. Grundvandsspejlet ligger højt, så graveområdet forventes at fremstå med gravesø-

er. Plantager, bevoksning og bebyggelse vil på større afstande skjule området. På nuværende 

tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, hvorfor det ikke er muligt at vurdere 

på, hvordan landskabet ændres permanent som følge af planen. Den samlede konsekvens for 

landskabet vurderes på den baggrund at være moderat. 

 

Kulturhistoriske interesser 

Der findes et ikke fredet fortidsminde inden for det miljøvurderede areal i form af en rundhøj fra 

oldtiden, der sandsynligvis fjernes permanent. Konsekvensen ved fjernelse af det ikke-fredede 

fortidsminde vurderes at være moderat, da resterne af fortidsmindet forsvinder permanent. 

Der findes fire beskyttede diger inden for det miljøvurderede areal, som kan blive påvirket ved 

råstofgravning. En ændring af digerne kræver dog dispensation efter museumsloven. 

 

Naturinteresser 

Internationalt beskyttet natur påvirkes ikke væsentlig pga. afstanden. Beskyttet natur langs van-

del Bæk kan blive påvirket væsentligt ligesom levesteder for beskyttede og sjældne arter knyttet 

til naturområderne langs bækken og i skoven – særligt flagermus og fugle - kan blive påvirket 

med moderat konsekvens. Fredskoven påvirkes væsentligt.  

Det miljøvurderede areal påvirker hele bredden af den økologiske forbindelse langs Vandel Bæk 

og er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje herfor.  

 

Vandmiljø 

Der er stor sandsynlighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor 

det miljøvurderede areal, da en del af ressourcen forventes at ligge under grundvandsspejlet. Der 

ligger aktive vandforsyningsboringer (markvanding) indenfor det miljøvurderede areal, og flere 

ejendomme, både indenfor og tæt på det miljøvurderede areal, har egen vandforsyning. Den 

nærmeste aktive indvindingsboring til almen vandforsyning ligger ca. 650 m sydøst for det miljø-

vurderede areal, og er knyttet til Vandel Vandværk. Da det miljøvurderede areal ligger delvist 

indenfor indvindingsoplandet til Billund Vandværk (ny), skal der være særlig opmærksomhed på 

kvalitativ påvirkning af grundvandet, hvis det miljøvurderede areal udlægges til graveområde. 

Der er beskyttede, våde naturtyper indenfor det miljøvurderede areal, og der løber et beskyttet 

vandløb, Vandel Bæk, langs den nordlige områdeafgrænsning. De beskyttede naturtyper og vand-

løb er sandsynligvis i kontakt med det terrænnære grundvandsmagasin. En eventuel mindre 

afsænkning af det terrænnære grundvandsspejl vil være lokal, og sandsynligvis ikke overstige de 

naturlige årstidsvariationer for det terrænnære magasin.  
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3.3 Samlet vurdering 

Det vurderes at Natura 2000- områderne ikke bliver væsentlig påvirket. Det vurderes at kumula-

tive effekter kan imødegås gennem vilkår i en kommende, eventuel tilladelse til råstofgravning. 

Bebyggelse, Billund Lufthavn, ændret arealanvendelse, fredskov og beskyttet natur kan blive 

væsentligt påvirket. 

Det vurderes at indvinding af råstoffer vi have en moderat konsekvens for befolkning og sundhed, 

støj, visuel påvirkning, infrastruktur, landskab, beskyttede jord- og stendiger, plante- og dyreliv, 

terrænnært grundvand, private indvindere og overfladevand. Det vurderes at kumulative effekter 

kan imødegås gennem vilkår i en kommende, eventuel tilladelse til råstofgravning. 
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold indenfor det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette. Kortlægningen af miljøstatus danner 

grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne. I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning 

af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirkninger ved realisering af råstofplanen. Relevant 

lovgivning og planlægning behandles i forbindelse med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6.  

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkning tages udgangspunkt i en worst case betragtning, 

som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet. Det forudsættes ved miljøvurderinger-

ne, at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg og større vandløb og søer, samt bebyggelser 

inkl. adgangsveje hertil ikke påvirkes af planen. Ved den konkrete gravetilladelse kan udnyttelsen 

af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurderet i miljørap-

porten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som det potentielle graveområde medfører, er systematisk vurderet 

ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljø-

påvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 
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Geografisk udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 

miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at 

bevare funktion og struktur. 

 
Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 
 

Konsekvens 

Planens konsekvens vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede effekt ud fra sand-

synlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for en miljøparameter kan være både positiv og negativ. Begge typer 

effekter er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 
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 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 

 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  

 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfatten-

de afsnit i et skema, som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirknings-

grad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 

3 

Sandsynligt Natio-

nal/internation

al 

Meget høj Permanent Meget væsent-

lig 

Miljøpåvirkning 

4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  

(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 
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4.4 Kumulative effekter 

I afsnit 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, og 

som kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirk-

ninger.  
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5. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 5-1 viser det miljøvurderede areal set i sammenhæng med gældende råstofinteresseområ-

der og råstofgraveområder, samt en inaktiv råstofgrav og en aktiv råstofgrav. 

 

 

Figur 5-1. Forslag til graveområde, i relation til eventuelle råstofgrave, graveområder og interesseområder i 

Råstofplan 20162. 

 

Arealet har terrænkote +69 – 72 m. Terrænet er fladt, men falder svagt i vestlig retning (Figur 

5-2 og Figur 5-3). Jf. Per Smeds landskabskort (Figur 6-5) ligger arealet på en smeltevandsslette, 

som ligger umiddelbart vest for hovedopholdslinjen og de østjyske morænelandskaber. Jævnfør 

GEUS’ jordartskort3 findes der senglacialt smeltevandsgrus i næsten hele det miljøvurderede 

areal, dog afbrudt af postglaciale sandaflejringer i den nordligste del og et mindre legeme af 

vindaflejret sand mere centralt i området.  

                                                   
2 https://rsyd.dk/wm495870 
3 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-

kort/download-jordartskort/ 
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Figur 5-2: Det miljøvurderede areal med Dansk højde model (DHM/Terræn4) som baggrund. Desuden er de 

nyeste terrænkurver vist på kortet. 

 

Figur 5-3. Det miljøvurderede areal med Dansk højde model som ”hillshade” (DHM/Terræn-skyggekort4) som 

baggrund. 

                                                   
4 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmarks højdemodel, https://sdfe.dk/hent-data/danmarks-

hoejdemodel/ 
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I den nationale boringsdatabase, Jupiter5 er der ni boringer i eller umiddelbart uden for det miljø-

vurderede areal med beskrivelser af jordlagene. Boringerne er markeret på Figur 5-4. Der er tale 

om syv brunkulsboringer udført af Danmarks Geologiske Undersøgelse i 1960’erne. Brunkulsbo-

ringerne er beskrevet relativt detaljeret af D.G.U. daværende råstofafdeling. Desuden er der to 

vandboringer med udetaljerede brøndborerbeskrivelser. 

Der er ingen kvalitetsanalyser tilgængelige. 

 

Boringer og analyser viser, at i hele området er der øverst et lag af kvartært smeltevandssand og 

herunder er miocænt kvartssand. Laget af smeltevandssandet er 11-16 m tykt og er typisk be-

skrevet som mellem- til grovkornet, svagt gruset til gruset sand. Der er i nogle af boringerne 

beskrevet tynde lag (typisk under 1 meter) af smeltevandsler. Kvartssandet består overvejende 

af mellemkornet sand – enkelte steder beskrevet som mellem- til grovkornet og gruset. De fleste 

boringer er stoppet i kvartssandlaget (20 til 25 m u.t.). Der er i de fleste boringer beskrevet tyn-

de lag af brunkul eller glimmerler indlejret i kvartssandet. Disse er typisk under 0,3 m tykke, men 

i en enkelt boring beskrevet som 0,5 m tykt. I den dybeste brunkulsboring (30 meter) er borin-

gen stoppet efter gennemboring af 1,9 m glimmerler – dvs. 28,1 m u.t., svarende til kote + 43 

m. I alle de andre er bunden af kvartssandslaget ikke bestemt. 

Det skal her bemærkes, at der lader til at være en systematisk forskel på de originale bedømmel-

ser fra DGU’s råstofafdeling (vedhæftet i Jupiter, som pdf-dokumenter) sammenlignet med de 

bedømmelser, der står i Jupiter-databasens Lithsamp-tabel. Sandlagene er således konsekvent 

beskrevet mere finkornet i original-dokumenterne end i Lithsamp-tabellen. Årsagen hertil er uvis, 

men må tillægges som en usikkerhed i troværdigheden af kornstørrelsesangivelserne. I ovenstå-

ende beskrivelse er der refereret til beskrivelserne i lithsamp-tabellen. 

 

Der er registreret vandspejl 1,8 – 4,6 m u.t. – svarende til kote +66 til +69 m. 

 

Figur 5-4. Boringer fra Jupiter5 der er anvendt i vurdering af råstofressourcen. Desuden er de nyeste terræn-

kurver vist på kortet. 

                                                   
5 GEUS, Nationale boringsdatabase Jupiter, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-

boringsdatabase-jupiter/ 

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
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Det er dokumenteret, at der er råstoffer af sand, grus og sten inden for det miljøvurderede areal. 

Laget af kvartært smeltevandssand er sandsynligvis egnet til vej- og anlægsmaterialer, som 

bundsikringsmaterialer og fyldsand. Smeltevandssandet vurderes umiddelbart også at være egnet 

til oparbejdning til stabilt grus. Miocænt kvartssand er ofte særdeles velegnet til betonformål og 

vil sandsynligvis kunne bruges til betonsand, klasse E. Aflejringerne vurderes at være for finkor-

nede til, at de kan anvendes til groft tilslag til beton. 

Der er dog ingen analyser i området til at bekræfte anvendelsen til de forskellige formål. Desuden 

udgør de ovenfor beskrevne forhold omkring kornstørrelsesbeskrivelserne en generel tvivl om 

sedimenternes reelle kornstørrelse. 

 

I Tabel 5-1 er råstofressourcen vurderet ud de ovenfor nævnte boringer og analyser. Der er i 

beregningerne ikke taget højde for, at ressourcen nogle steder sandsynligvis fortsætter dybere 

end boringerne. Beregningerne er foretaget af Region Syddanmark. 

 

Vandel By  Sikkerhed 

Areal (ha) 82,2  

Sand, grus og sten i alt (1000 
m3) 

8687  

Grus og sten i alt (1000 m3) 2321  

Forekomstens dybde (m u.t.) >20 (sandsynligvis dybere) 5 

Overjord (m) 0,2-0,3 4 

Gravning under grundvandsspejl Ja (ca. 80-90 % af råstofferne ligger under 
GVS) 

5 

Anvendelse Fyldsand, bundsikring, stabiltgrus, (beton-
sand – hvis kvartssand indvindes) 

2 

Forsyningspotentiale Region Syddanmark  

Tabel 5-1. Opsummering af forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding ved Vandel By. Tallet i højre 

kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er 

dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er 

veldokumenteret. 

Råstofressourcen anslås således at være 8,7 mio. m3 sand, grus og sten. Heraf er ca. 2,3 mio. m3 

grove materialer. I beregningerne er der taget hensyn til skråninger mod naboarealer. Da arealet 

er beliggende tæt på Billund Lufthavn hvor der ikke må efterlades åbne vandflader, er det tvivl-

somt om den del af ressourcen der ligger under grundvandsspejl kan udnyttes. Det vurderes, at 

ca. 1,7 mio. m3 råstoffer kan indvindes på arealet. 
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøemner, der behandles, er følgende: 

 

 Bebyggelse, befolkningen og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Bebyggelse, befolkningen og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler bebyggelse, befolkning og sundhed, infrastruktur samt lednings-

forhold. 

 

6.1.1 Bebyggelse  

Det miljøvurderede areal omfatter et plantage- og landbrugsareal i landzone. Området er omfat-

tet af én kommuneplanramme i Vejle Kommuneplan 2017-20296. 

 

 

Figur 6-1. Kommuneplanrammer indenfor det miljøvurderede areal. 

Den vestlige del af det miljøvurderede areal er omfattet af kommuneplanramme 99.R.2 i Vejle 

Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanrammen udlægger området til rekreativt område og 

                                                   
6 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Oversigt over rammer, 

http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-over-rammer/ 
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områdets anvendelse fastlægges til rekreative og offentlige formål, ferie- og fritidsformål i form 

af bebyggelse og anlæg af hotel og individuelle, rekreative ferieboliger i tilknytning til en ferieby.7 

Udlæg af det miljøvurderede areal til råstofindvinding inden for rammeområdet er dermed ikke i 

overensstemmelse med Vejle Kommuneplan 2017-2029. 

 

 
Figur 6-2. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal vist med en af-

standszone på 100 meter. 

Som det fremgår af Figur 6-2, findes der tre mindre landbrugsejendomme med beboelse (Grind-

stedvej 64, 68, 72 og 74) inden for det miljøvurderede areal. Det forudsættes i afsnit 4.2, at 

landejendommen ikke rives ned som følge af planen. Det er dog op til ejeren af bygningen, om 

den alligevel skal nedrives. 

 

Det miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land med mindre, spredt bebyggelse mod nord, 

syd og øst, herunder flere ejendomme i nærområdet. Der findes tre beboelsesbygninger inden for 

en afstand af 100 meter. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Billund og Vandel, der ligger hhv. 

ca. 800 meter vest for, ca. 1,5 km vest for og ca. 2 km sydøst for det miljøvurderede areal. Der 

er én bygning der grænser op til arealet, er der pga. nærheden risiko for påvirkning fra f.eks. 

vibrationer. I forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om tilladelse til råstof-

gravning vurderes det hvor stor afstand der skal holdes til bygningerne, således der ikke er fare 

for sætningsskader m.m. 

 

6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af sand, grus og ler kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i form 

af lys, støv og støj.  

 

                                                   
7 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, 99.R.2 - Rekreativt område ved Hedevej i Vandel, http://vejle-

kp17.cowi.webhouse.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-over-rammer/rammer-for-

enkeltomraader/vedtaget/99r2.htm 
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Der vil normalt ikke blive gravet om natten, og belysning vil derfor være begrænset til vinterperi-

oden, hvor der i dagtimerne kan blive behov for lyskilder ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner, hvilket kan oplyse naboarealer. Belysning vurderes at udgøre en begrænset påvirkning. 

 

Graveaktiviteter, læsning, oplag af materiale mv. kan medføre støvgener for naboer eller forbi-

passerende trafik. Dette sker specielt i tørre perioder, og det kan være nødvendigt at indstille 

arbejdet eller sprinkle veje og arbejdsarealer med vand, indtil støvet lægger sig. 

 

 

Udnyttelse af råstofgraveområdet vil medføre støj. Støjbelastningen fra driften af et graveområde 

til sand, grus og sten kan bestå af stationært materiel (vaske- og sortereanlæg), kørende materi-

el (læssemaskiner og dumpere) samt transport med lastbiler. Støjbelastningen til omgivelserne 

vil være størst i forbindelse med en eventuel drift af vaske- og sorteringsanlæg, hvilket anvendes 

i forbindelse med gravning af sand, grus og sten.  

 

Ud fra nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at fastslå, hvor stor den præcise støjmæssi-

ge udbredelse vil være, da en sådan vurdering forudsætter viden om bl.a. de anvendte maskiner 

og deres placering. Oplysningerne vil først være tilgængelige, når der foreligger et konkret pro-

jekt. Støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede vilkår i gravetilladelsen. I 

forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støjbe-

lastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Gravetilladelsen indeholder typisk krav om, at 

vejledende grænseværdier overholdes, og der stilles krav til indretning og drift af grusgraven, så 

eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller reduceres (f.eks. med støjvolde).  

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil medføre en øget støjbelastning langs med lastbi-

lernes ruter inden for normal arbejdstid. Støjen omfatter såvel egentlig motorstøj og vejstøj som 

impulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede grusveje, som også kan med-

føre øgede støvgener. Uanset ruten vil den øgede trafik medføre en øget støjpåvirkning på boliger 

langs vejen. Den forøgede tunge trafik på det lokale vejnet kan desuden medføre utryghed for 

gående og cyklister, der færdes på de veje, lastbilerne kører på. 

 

Ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vil der med vished ske en øget støjbelast-

ning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbredel-

sen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal. Intensiteten af påvirkningen 

vurderes at være middel, da de vejledende støjgrænser for både boliger og ferieboliger vil blive 

overholdt, men støjpåvirkningen kan alligevel være generende for de omkringboende. Beboere i 

nærområdet vil kun blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid. Påvirkningen vurderes at 

være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. 

 

På baggrund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolk-

ningens sundhed. Støjbelastningen kan dog virke generende i dagtimerne, da baggrundsstøjen i 

det åbne land normalvis er begrænset. Den samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes at 

være moderat. 

 

6.1.3 Friluftsliv og rekreative interesser 

Den vestlige del af det miljøvurderede areal ligger inden for rammeområde 99.R.2, der er udlagt 

til rekreativt område. Desuden er der øst for det miljøvurderede areal flere kommuneplanram-

mer, der udlægger arealer til feriecenteret Lalandia med tilhørende ferie- og fritidsboliger (99.R.4 
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og 2.T.5). Sydvest for det miljøvurderede areal findes desuden et kommuneplanrammeområde, 

der er udlagt til turismeområde (2.T.6).8 

 

Herudover forløber Margueritruten langs Grindstedvej, der udgør den sydlige del af arealafgræns-

ningen. Margueritruten er en bilrute, der viser dig vejen gennem de skønneste steder i Danmark.9 

Ca. 400 meter nord for det miljøvurderede areal langs Firhøjevej findes en cykelrute, der går 

gennem Vejle Kommune.10 

 

Ændret arealanvendelse 

Det miljøvurderede areal omfatter en del af et rekreativt rammeområde. Rammeområdet omfat-

ter en udvidelse af feriecenteret Lalandia, der ikke er lokalplanlagt endnu. Det vurderes som 

sandsynligt at råstofgravningen vil påvirke muligheden for at udvide feriecenteret inden for ram-

meområdet, så længe råstofgravningen finder sted, og indtil området er efterbehandlet. Selvom 

arealet er efterbehandlet, er det ikke sikkert, at det kan anvendes til Lalandias udvidelse, hvorfor 

påvirkningen vurderes at være permanent. På den baggrund vurderes konsekvensen ved udlæg 

af det miljøvurderede areal inden for det rekreative rammeområde at være væsentlig. 

 

Der sker ingen ændret anvendelse inden for de andre nævnte rammeområder eller på Marguerit-

ruten eller cykelruten, og der er dermed ikke nogen direkte påvirkning af de rekreative interes-

ser. Påvirkningen af de rekreative interesser er dermed afledte i form af støj og visuel påvirkning. 

 

Støjpåvirkning 

Lalandias ferieboligers sårbarhed over for støj vurderes at være høj, da ferieboligerne anvendes i 

alle døgnets timer, ligesom ferieboligerne ofte anvendes i flere dage ad gangen. Ferieboligernes 

nære placering til Billund Lufthavn (ca. 800 meter) må forventes allerede at bidrage til støjmæs-

sig forstyrrelse. Udbredelsen af støjpåvirkningen er ukendt, men ud fra de indledende undersø-

gelser af støj vurderes det, at der er sandsynlighed for, at de rekreative interesser påvirkes af 

støj over vejledende grænseværdier, da nogle af ferieboligerne ligger nærmere det miljøvurdere-

de areal end 900 meter. Ved meddelelse af tilladelse skal det sikres, at de vejledende støjgræn-

ser overholdes for de rekreative interesser. Påvirkningen forventes at være af lokal karakter. 

Intensiteten af påvirkningen vurderes at være høj, da en støjpåvirkning vurderes at være gene-

rende for den rekreative oplevelse selvom vejledende grænseværdier overholdes. Brugere af 

cykelruten vil blive støjbelastet ved forbikørsel af det miljøvurderede areal, men deres sårbarhed 

overfor støj er lav, da brugerne i forholdsvis kort tid passerer det miljøvurderede areal. 

 

Ved realisering af råstofgravning inden for det miljøvurderede areal er det sandsynligt, at der vil 

ske en øget støjbelastning af friluftsliv og rekreative interesser i forbindelse med gravearbejdet 

og transporten af råstofferne. Udbredelsen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være 

lokal. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være middel, da de vejledende støjgrænser vil 

blive overholdt jf. vilkår i gravetilladelsen. Besøgende ved Lalandias ferieboliger og brugere af 

ruterne vil blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være lang-

varig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Den samlede konsekvens af støjpå-

virkningen vurderes at være moderat, grundet nærheden til de sårbare rekreative områder. 

 

Visuel påvirkning 

                                                   
8 Vejle Kommune, Kommuneplan 2017-2029, Oversigt over rammer, 

http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-over-rammer/ 
9 Ud i naturen, Margueritruten, http://udinaturen.dk/facilitet/Margueritruten/17919  
10 Ud i naturen, Vejle, http://udinaturen.dk/facilitet/Vejle/14259 
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Det er sandsynligt, at aktiviteterne i forbindelse med råstofgravningen vil være synlige fra Mar-

gueritruten, da den forløber langs det miljøvurderede areal. Det vurderes mindre sandsynligt at 

aktiviteterne er synlige fra cykelruten langs Firhøjevej. Udstrækningen af den visuelle påvirkning 

fra gravearbejdet afhænger af arbejdets højde i landskabet, men vurderes kun at påvirke en 

mindre del af ruternes samlede forløb, da beplantningen på længere afstand vil skjule arbejdet.  

 

Det vurderes, at der vil forekomme en visuel påvirkning af det rekreative rammeområde 99.R.4, 

som ligger delvist inden for det miljøvurderede areal. Det vurderes mindre sandsynligt, at aktivi-

teterne vil være synlige fra de øvrige rekreative rammeområder, da der findes beplantning og 

bebyggelse mellem rammeområderne og det miljøvurderede areal.  

 

De rekreative interessers sårbarhed over for visuelle påvirkninger vurderes som middel, da omgi-

velserne generelt ikke er præget af tekniske anlæg. Dog findes Billund Lufthavn ca. 800 meter 

nord for det miljøvurderede areal, hvilket reducerer den visuelle sårbarhed. Intensiteten af den 

visuelle påvirkning vurderes at være høj, imens gravearbejdet foregår. Påvirkningen reduceres, 

når den visuelle forstyrrelse fra graveaktiviteterne ophører. Arealerne ændres permanent, hvorfor 

også den visuelle påvirkning set fra ruterne og de rekreative rammeområder ændres permanent. 

Samlet vurderes konsekvensen af den visuelle påvirkning for de rekreative interesser at være 

moderat. 

 

6.1.4 Infrastruktur 

Det følgende afsnit handler om påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet samt påvirkning 

af flytrafik. 

 

Påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet 

Råstofindvindingen kan medføre en stigning i lastbiler på det lokale vejnet. Der forventes ind- og 

udkørsel fra Grindstedvej, se Figur 6-3. Grindstedvej er befæstet med asfalt og er ca. 8,7 meter 

bred. Eventuelle nye vejadgange skal etableres med nødvendige oversigtsforhold i henhold til 

gældende vejregler. 
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Figur 6-3. Kort over veje og bygninger i nærhed af det miljøvurderede areal. 

 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, hvorfor nogle veje kan blive påvir-

ket i højere grad end andre. Det er desuden ikke muligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af 

råstoffer i området vil medføre en forøget belastning af det samlede vejnet. Imidlertid betyder 

placeringen ud til Grindstedvej, at der er en rimelig sandsynlighed for, at trafikken primært vil 

komme til at foregå ad det overordnede vejnet.  

 

Det er sandsynligt, at der vil forekomme en øget mængde trafik, som kan medføre lokale påvirk-

ninger relateret til trafikafvikling, da trafikbelastningen forøges på det lokale vejnet, mens der 

sker en minimal forøgelse på det overordnede vejnet. Intensiteten af påvirkningen vurderes som 

middel, da forøgelsen kun vil medføre mere lastbiltrafik på vejene omkring det miljøvurderede 

areal inden for normal arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen for-

ventes at forløbe over flere år. Da der på dette stadie ikke foreligger konkret viden om antal af 

lastbiltransporter og transportruten, kan påvirkningsgraden kun vurderes på generelt niveau. Ud 

fra det foreliggende vurderingsgrundlag vurderes konsekvensen ved den øgede trafikbelastning at 

være moderat. 

 

Påvirkning af flytrafik 

Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fug-

le/pattedyr på flyvepladser er omfattet af BL 3-16, 4. udgave, som fastsætter bestemmelser for 

offentlige flyvepladser af en vis størrelse.11 Inden for Region Syddanmarks område drejer det sig 

om flyvepladserne i Billund, Esbjerg og Sønderborg.  

 

                                                   
11 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mel-

lem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser, BL 3-16, 4. udgave, BEK nr. 9103 af 31/01/2005, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22384 
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Flyvepladserne skal holde sig orienteret om samt forsøge at påvirke fysisk planlægning, så an-

læg, der tiltrækker fugle, ikke placeres/er beliggende nærmere flyvepladsen end 13 km, eller ikke 

placeres/er beliggende, så der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem 

anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle og rastepladser. Vandfyldte grusgrave defineres i 

bekendtgørelsen som anlæg, der tiltrækker fugle.  

 

Det miljøvurderede areal er placeret mindre end 13 km fra en af de tre flyvepladser, og luft-

havnsmyndigheden er derfor blevet hørt i forbindelse med screening af planen. I forbindelse med 

høringen har Billund Lufthavn vurderet, at råstofindvinding under grundvandsspejl, ved Vandel 

By, Randbøl, blot 1,2 km fra tærsklen til Billund Lufthavn, vil have en negativ indvirkning på 

flysikkerheden i forbindelse med fly-operationer på Billund Lufthavn, såfremt det indebærer åben-

stående vandspejl af nogen art. Påvirkningen vurderes samlet set at være væsentlig.  

 

6.1.5 Ledningsforhold 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Syd for det miljøvurderede areal forløber en gasledning langs med Grindstedvej, som 

det kan ses på Figur 6-4. Inden for det miljøvurderede areal findes der flere nedgravede el-

ledninger samt telefon- og datakabler. Tele- data- og lavspændingsledninger er ikke vist på ne-

denstående kort. Det vurderes, at det er sandsynligt, at mindre ledninger bliver om- eller nedlagt 

i forbindelse med råstofgravningen. Omlægningen sikrer, at der ikke sker forringelser i elforsy-

ningen. En nedlæggelse forventes kun at ske for ledninger, som ikke længere finder anvendelse. 

Ledninger, som ikke flyttes, holdes der en respektafstand til, så disse ikke påvirkes. Der vil der-

med ikke ske påvirkning af ledningsforholdene. 

 

 

Figur 6-4. Kortet viser placeringen af gasledninger og el-ledninger med 60 kV og 10/15 kV ved det miljøvurde-

rede areal. Tele- data- og lavspændingsledninger er ikke vist på kortet. 
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6.1.6 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Bebyggelse - - - - - 

Befolkning og 
sundhed 

Med vished Lokal Middel Lang Moderat 

Friluftsliv og 
rekreative inte-
resser 

     

Ændret arealan-
vendelse 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Væsentlig 

Støjpåvirkning Sandsynligt Lokal Middel Lang Moderat 

Visuel påvirkning Med vished Lokal Høj Permanent Moderat 

Infrastruktur Med vished Lokal Middel Lang Væsentlig 

Ledningsforhold - - - - - 

 

6.1.7 Mulige afværgeforanstaltninger 

Den konkrete gravetilladelse vil indeholde vilkår til sikring af overholdelse af støjgrænser og af-

stande ved beboelser og rekreative interesser.  

 

Det vurderes, at råstofgravning under grundvandsspejlet vil udgøre en øget risiko for flysikkerhe-

den i Billund Lufthavn. Årsagen er at åbent vand kan tiltrække fugle, der kan kollidere med fly. 

Påvirkningen vurderes at være væsentlig og kan kun afværges ved ikke at grave under grund-

vandsspejlet. 

 

Den del af det miljøvurderede areal, der er placeret inden for det rekreative rammeområde 

99.R.2, kan udgå af afgrænsningen, så de rekreative interesser ikke begrænses. Dermed påvirkes 

arealanvendelsen moderat. 

 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som 

behandles i hvert deres afsnit 6.2.1 og 6.2.2. Kulturhistoriske elementer med betydning for land-

skabets karakter vil blive behandlet i relevant omfang i afsnittet om landskab. Derudover beskri-

ves og miljøvurderes kulturarv i afsnittet om kulturhistoriske interesser. 
 

6.2.1 Landskab 

Det følgende afsnit indledes med en beskrivelse af det miljøvurderede areals landskab med ud-

gangspunkt i dele af landskabskaraktermetoden12, hvorfra der er fokus på det naturgeografiske 

grundlag, kulturgeografiske grundlag, rumlig-visuelle forhold og landskabets sårbarhed over for 

ændringer. Der findes ingen landskabskarakteranalyse for Vejle Kommune. På baggrund af land-

skabsbeskrivelsen vurderes påvirkningen af landskabelige og visuelle værdier ved realisering af 

det miljøvurderede areal til råstofgravning. 

 

Landskabsbeskrivelse 

                                                   
12 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007 

https://mst.dk/media/150569/vejledningenilandskab_050707b1.pdf  
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Det miljøvurderede areal ligger i det centrale Jylland lige øst for Billund. Ifølge Per Smed land-

skabskort13 (Figur 6-5) ligger arealet på hedesletten umiddelbart nord for Hejnsvig Bakkeø og lige 

vest for moræne- og randmorænelandskabet ved Hovedopholdslinjen. Smeltevandssletterne 

gennembryder randmorænelandskabet ved Hovedopholdslinjen. I følge GEUS’s jordartskort er der 

vidtstrakte aflejringer af senglacialt smeltevandsgrus på hedesletten både inden- og udenfor 

arealet. Terrænet i området er fladt omkring terrænkote +70 m og falder ganske svagt mod vest 

på hedesletten (Figur 5-2). Mod nord er arealet afgrænset af Vandel Bæk, hvor der findes fersk-

vandsaflejringer. Længere opstrøms har Vandel Bæk skåret sig igennem randmorænelandskabet 

ved Hovedopholdslinjen, hvor terrænet når op omkring kote +120 m. Centralt i arealet findes et 

område med flyvesand. 

 

Da isen under sidste istid stod ved Hovedopholdslinjen, fossede gletsjerfloderne ud af isen, skar 

sig ned i landskabet og afsatte anseelige mængder af sand og grus hen over det gamle moræne-

landskab og dannede de store vestjyske hedesletter14.  

 

 

Figur 6-5. Per Smed Landskabskort.15 

Da det miljøvurderede areal ligger på hedesletten, forventes der således at være sand og grus i 

området, og det bekræftes af ni boringer i eller umiddelbart udenfor arealet. Der er fundet kvar-

tært smeltevandssand i alle boringer til 11-16 meter under terræn. Det kvartære smeltevands-

sand er efterfulgt af miocænt kvartssand, hvis bund kun er fundet i en enkelt boring i ca. 30 

meters dybde. I de resterende boringerne er boringen stopper i kvartssandet 20-25 meter under 

terræn, og det er usikkert, om ressourcen fortsætter herunder. I nogle af boringerne er der ind-

slag af både smeltevandsler, brunkul og glimmerler, men tykkelsen er begrænset til maksimalt 1 

meter for smeltevandsler og 0,5 m for brunkul og glimmerler.   

                                                   
13 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografoforlaget, 1981 
14 Krüger. J., 2000, Glacialmorfologi – Fladlandsgletscheren og landskabet 
15 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
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Landskabet inden for det miljøvurderede areal fremstår som jordbrugslandskab med lineære og 

veldefinerede rumlige afgrænsninger ved veludviklede levende hegn i syd-nordgående samt øst-

vestgående retning, som det kan ses på   

Figur 6-6. 

  

  

Figur 6-6. Indkig til det miljøvurderede areal set fra Grindstedvej ved den vestlige grænse af det miljøvurdere-

de areal fra syd mod nord.  

 

Der er flere enkeltstående træer, men historiske ortofotos viser, at de ikke er mere end 30 år 

gamle. Desuden findes et bredt nord-sydgående plantagebælte centralt i det miljøvurderede 

areal. Det miljøvurderede areal fremstår fladt, men falder svagt i vestlig retning. Desuden falder 

terrænet mod nord ned mod Vandel Bæk, der danner den nordlige grænse af det miljøvurderede 

areal. Den øst- og vestlige afgrænsning af arealet består af beplantningsbælter med høj beplant-

ning. Den sydlige afgrænsning følger Grindstedvej, hvor der kun findes beplantning mellem ejen-

dommen Grindstedvej 68 og arealgrænsen mod øst. Der er derfor et stort indkig langs med 

Grindstedvej til det miljøvurderede areal, som det kan ses på  

Figur 6-6. Inden for det miljøvurderede areal findes tre mindre landbrugsejendomme, der i for-

skellig grad er omgivet af bevoksning. Desuden findes en sø i den østlige del af arealet, der lige-

ledes er omgivet af bevoksning. Billund Lufthavn ligger under én km fra det miljøvurderede areal 

mod nord, og mod vest ligger i samme afstand Billund by, hvor den første bebyggelse i form af 

Lalandia Holiday Village ligger. 

 

De lave målebordsblade fra perioden 1926 til 1941 (Figur 6-7) og ortofoto fra 2018 (Figur 6-8) 

viser, at arealanvendelsen inden for det miljøvurderede areal stort set er som 1. del af 1900-

tallet. Der har igennem arealet forløbet en tværgående sti/markvej, hvor der stadig er lidt spor 

gennem plantagen. Den smalle plantage midt i arealet findes stadig, men har været fældet og 

genplantet (Figur 6-7, Figur 6-8 og Figur 6-9). De nord-sydgående levende hegn, som opdeler 

markerne i rektangulære former ses på både de lave målebordsblade og ortofotos fra 2018.  
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Figur 6-7. Lave målebordsblade (1926-1941). 

 

Figur 6-8. Luftfoto fra 2018, der viser dyrkningsmøn-

steret. 

Et ortofoto fra 1954 viser dog, at markerne i en kort periode har været inddelt i væsentlig mindre 

næsten kvadratiske parceller, som siden igen er blevet sammenlagt (Figur 6-8 og Figur 6-9).  

 

 

Figur 6-9 Luftfoto fra 1954, der viser dyrkningsmønstre. 

Af ortofotoet fra 1954 ses flere fodstier og markveje indenfor arealet, men disse er nu væk. Spo-

ret af en tværgående markvej/sti kan genfindes, hvor plantagen central i området er delt i to. 

 

Der er sket store ændringer i arealanvendelse i området udenfor arealet. Hedearealerne både 

vest og nord for arealet er nu udnyttet til hhv. Billund by og Billund Lufthavn. 

 

Landskabet inden for det miljøvurderede areal vurderes samlet set at have en lav sårbarhed. 

Sårbarheden begrundes med, at der igennem de seneste 50 år er sket flere ændringer i markop-

delingen indenfor arealet og ændringer i arealanvendelsen i umiddelbar nærhed til arealet.  

 

Landskabelige konsekvenser af gravning  

De landskabelige konsekvenser af råstofgravningen vurderes på baggrund af beskrivelsen af 

landskabet.  
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Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, 

der graver efter sand, sten og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af området. 

Gravningen vil foregå i et fladt område, som primært er åbent. Ved kørsel langs Grindstedvej er 

der direkte indkig til området. Plantager, bevoksning og bebyggelse vil på større afstande skjule 

området, hvorfor den geografiske udbredelse vurderes at være lokal. Efter endt råstofgravning 

fjernes maskinerne fra området, så det tekniske præg og den visuelle uro fjernes. Da der kan 

graves under grundvandsspejlet, er der sandsynlighed for, at arealet vil udvikle sig til en eller 

flere søer i forbindelse med gravningen. 

 

Råstofindvindingen medfører under og efter indvinding en markant landskabspåvirkning, da ter-

rænet ændres permanent, når store mængder sand, sten og grus fjernes fra området. Desuden 

fjernes de levende hegn og plantagen i området. Efterbehandlingen foretages sandsynligvis med 

muld og overskudsmaterialer fra det miljøvurderede areal, da det ikke uden dispensation er tilladt 

at tilføre jord til råstofgraveområder. Da grundvandsspejlet står højt, er det sandsynligt, at area-

let vil fremstå som søer, såfremt hele ressourcen udnyttes. Det må dog forventes at der ikke kan 

efterlades søer, p.g.a. nærheden til lufthavnen. Da landskabet vil ændre sig permanent fra et 

fladt jordbrugslandskab til et råstofgraveområde med gravedybder på mere end 20 meter, vurde-

res intensiteten at være høj. Grundvandsspejlet ligger i en dybde på 1-4 m, så graveområdet kan 

fremstå med vandoverflade efter endt gravning. På den baggrund vurderes konsekvensen for 

landskabet ved gravning at være moderat. 

 

6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal findes en række kulturhistoriske interesser, 

som fremgår af Figur 6-10.  

 

 

Figur 6-10. Kulturhistoriske interesser inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal. 
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Ikke-fredede og endnu ikke fundne fortidsminder 

VejleMuseerne har i en arkivalsk udtalelse om området vurderet16, at det er sandsynligt, at der 

findes fortidsminder inden for det miljøvurderede areal. Der findes et ikke-fredet fortidsminde 

inden for det miljøvurderede areal. Fortidsmindet består af en rundhøj fra oldtiden17, der dog 

ifølge museet er overpløjet, men de anbefaler, at bevaringsforholdene skal afklares inden råstof-

indvindingen igangsættes. 

 

På den baggrund anbefaler VejleMuseerne, at der foretages en frivillig arkæologisk forundersøgel-

se forud for udnyttelse af råstofgraveområdet for at klarlægge, om der er fortidsminder inden for 

området.18 Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal de udgraves, 

inden råstofgravning kan gennemføres.  

 

Det er sandsynligt, at det ikke-fredede fortidsminde fjernes permanent, da det er beliggende 

inden for det miljøvurderede areal, hvor der graves efter sand, sten og grus. Påvirkningen er 

lokal, da det kun vil være det enkelte ikke-fredede fortidsminder, der bliver påvirket. Intensiteten 

ved fjernelsen af fortidsminderne vurderes at være meget høj, da fortidsminder forsvinder per-

manent. Konsekvensen ved fjernelse af de ikke-fortidsminder vurderes at være moderat. 

 

Hvis der under udgravningen opdages nye fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det 

berører fortidsmindet. Fundet skal anmeldes til det ansvarlige museum, jf. museumslovens § 27, 

stk. 219. Ikke-fredede fortidsminder i form af enkeltfund kan af museet registreres og fjernes fra 

stedet, så de bevares for eftertiden. 

 

Beskyttede sten- og jorddiger 

Der findes tre nord-sydgående beskyttede diger henholdsvis ca. 370 meter, 1100 meter og 1200 

meter, samt et øst-vestgående dige på ca. 300 meter inden for det miljøvurderede areal, se Figur 

6-10. Diger fortæller bl.a. om historien i landskabet og om Danmarks inddeling i sogne og ejer-

lav, om driften i marken og ejerforhold20. Af de lave målebordsblade på Figur 6-7 fremgår digerne 

som udskiftningsdiger, der angiver markskel.  

 

Ifølge museumslovens § 29a må tilstanden af sten- og jorddiger ikke ændres21. I særlige tilfælde 

kan kommunen jf. museumslovens § 29j, stk. 2, dispensere fra forbuddet, men der skal være så 

væsentlige samfundsinteresser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de bevaringsinte-

resser, bestemmelsen skal sikre.22 Da digerne er lokaliseret centralt i området, er det, hvis der 

gives dispensation, sandsynligt, at de påvirkes som følge af gravning eller ved placering af oplag 

op ad det. Påvirkningen er lokal, da det kun er digerne inden for det miljøvurderede areal, der 

påvirkes. Intensiteten af påvirkningen vil være meget høj, da digerne fjernes permanent. Den 

                                                   
16 VejleMuseerne, Høringssvar fra VejleMuseerne vedr. Råstofplan 2020 for Region Syddanmark, 18. september 2019.  
17 Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Vandel, 170908-336, 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/60512/ 

18 VejleMuseerne, Høringssvar fra VejleMuseerne vedr. Råstofplan 2020 for Region Syddanmark, 18. september 2019.  

19 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
20 Slots- og kulturstyrelsen, 2019, Sten- og jorddiger, https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-

diger/sten-og-jorddiger/  
21 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
22 Kulturarvsstyrelsen, Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, 2009, 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
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samlede konsekvens vurderes at være moderat, da en stor del af de historiske spor af netværket 

af diger i området forsvinder.  

 

6.2.3 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Landskabelige 
konsekvenser 
ved gravning 

Med vished Lokal Høj Permanent Moderat 

Kultur 
historie 

     

Ikke fredede 
og endnu ikke 
fundne for-
tidsminder 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Moderat 

Beskyttede 
sten- og 
jorddiger 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Moderat 

 

6.2.4 Afværgetiltag 

Landskabet bør efterbehandles, så det indpasses i det omkringværende landskab. Det er Region 

Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt lodsejer der 

bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er særlige hensyn i 

forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller landskab – kan regi-

onen stille vilkår for at tilgodese disse. 

 

VejleMuseerne anbefaler at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse af det miljøvurde-

rede areal, inden råstofgravning igangsættes.  

 

Der bør holdes afstand til de beskyttede sten- og jorddiger, så der ikke er nogen påvirkning af 

dem. 

 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig 

betydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  

 

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 123, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

                                                   
23 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væ-

sentligt. 

 

Det miljøvurderede areal ligger ca. 3 km nord for Natura 2000-område nr. 82 Randbøl Hede og 

klitter i Frederikshåb Plantage med fuglebeskyttelsesområde nr. 46, Randbøl Hede og habitatom-

råde nr. 71 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage. Nærmeste habitatnaturtype er tørve-

lavning (7150), der ligger ca. 4,2 km syd for det miljøvurderede areal.  

 

 

Figur 6-11. Natura 2000-områder nær det miljøvurderede areal. 

Størstedelen af Natura 2000-området udgøres af indlandsklitter. De mest markante klitdannelser 

i området er Staldbakkerne mod nordøst og Morbanke mod vest24. 
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Figur 6-12 Naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området24. 

 

Tinksmed er registreret ca. 6 km syd for det miljøvurderede areal25. Der er ikke registreret arter 

af fugle på udpegningsgrundlaget indenfor eller i nærheden af det miljøvurderede areal. Arealet 

vurderes ikke at være levested for nogle af arterne på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttel-

sesområdet, da det primært er landbrugsjord i omdrift og plantage. 

 

Da det er sandsynligt, at der indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, kan det ikke afvises at 

der lokalt kan ske en vandstandssænkning i grundvandsafhængige våde naturtyper, der ligger 

omkring det miljøvurderede areal. En evt. vandstandssænkning vil dog være ganske få cm og af 

kort varighed og dermed vil naturtilstanden i disse naturtyper ikke blive påvirket.  

 

På grund af afstanden mellem det miljøvurderede areal og det nærmeste Natura 2000-område 

beskrevet ovenfor vurderes det, at indvindingen af råstoffer indenfor det miljøvurderede areal 

ikke vil påvirke naturtyperne på udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område eller andre 

områder længere væk. Det vurderes ligeledes, at der ikke er andre planer eller projekter, der i 

forbindelse med denne plan, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

 

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 726 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, 

derfor, at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter ikke påvirker det 

nærmeste Natura 2000-område væsentlig.  

 

6.3.2 § 3 beskyttet natur 

En række naturtyper (f.eks. vandløb, ferske enge, vandløb, moser, søer), er beskyttet af natur-

beskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang række sjældne dyr og planter. 

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes tilstand uden en dispen-

sation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 227. I forbindelse med dispensationen kan der 

stilles krav om etablering af erstatningsnatur.  

                                                   
24 Natura 2000-plan 2016-2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatom-

råde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46. Miljø- og Fødevare ministeriet, Naturstyrelsen. April 2016. 
25 http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016 
26 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter. BEK nr 1595 af 06/12/2018 

27 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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Inden for det miljøvurderede areal er registreret en beskyttet eng og mose, og derudover løber et 

beskyttet vandløb langs arealet nordlige grænse (Vandel Bæk). Den beskyttede eng fortsætter 

udenfor arealet langs vandløbet. Det forudsættes jævnfør metodebeskrivelsen i afsnit 4.2, at 

Vandel Bæk ikke påvirkes f råstofindvinding. Der findes desuden en beskyttet sø indenfor det 

miljøvurderede areal.  

 

Indenfor 1 km fra det miljøvurderede areal er der derudover registreret to beskyttede moser og 

fire beskyttede søer.  

 

 

Figur 6-13. Beskyttede naturtyper inden for og omkring det miljøvurderede areal. 

 

I forhold til beskyttet natur indenfor det miljøvurderede areal vurderes det, at der er sandsynlig-

hed for at miljøpåvirkningen vil indtræde. Påvirkningen er lokal og intensiteten vil være høj. Va-

righeden er permanent, hvis den beskyttede natur ændres til råstofgraveområde. Den samlede 

konsekvens vil derfor være væsentlig.  

 

Hvis der indvindes under grundvandsspejlet, kan der lokalt ske en vandstandssænkning i de be-

skyttede våde naturtyper, der er beliggende omkring det miljøvurderede areal. En evt. vands-

tandssænkning vil dog være ganske få cm og af kort varighed og dermed vil naturtilstanden i 

søer og moser indenfor 1 km fra det miljøvurderede areal ikke blive påvirket.  

 

Det vurderes derfor, at der er mindre sandsynlighed for at beskyttet natur udenfor det miljøvur-

derede areal påvirkes. Den geografiske udbredelse af påvirkningen er lokal og intensiteten vil 

være lav. Påvirkningens varighed vil være lang og den samlede konsekvens af påvirkningen af 

beskyttet natur udenfor det miljøvurderede areal vil være begrænset. 
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Ændring af naturtypernes tilstand forudsætter en dispensation efter naturbeskyttelsesloven, hvor 

der forventeligt vil blive stille krav om erstatningsnatur.  

 

6.3.3 Plante og dyreliv  

Bilag IV arter 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår en vurdering af om der med planen påvirkes de vilkår, som områderne kan 

tilbyde en bestand af en art (økologisk funktionalitet).  

 

Sø, fersk eng og mose indenfor det miljøvurderede areal er potentielle raste- og ynglesteder for 

padder på habitatdirektivets bilag IV, bl.a. spidssnudet frø. Der er ikke registreret arter på habi-

tatdirektivets bilag IV inden for det miljøvurderede areal. 

 

Skoven/plantagen kan være yngle- og rastested for flere arter af flagermus, hvis der findes eg-

nede hulheder eller sprækker i gamle træer.  

 

Hvis den beskyttede natur og hvis der er egnede træer til flagermus i skoven/plantagen indenfor 

det miljøvurderede areal fjernes, er der mulighed for at raste- og ynglesteder for arter af padder 

og flagermus forsvinder lokalt. Det vil dog kun i mindre grad påvirke den økologiske funktionalitet 

for raste- og ynglesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV, da der tæt på området ligger 

flere andre tilsvarende naturområder og skove/plantager. Påvirkningen vil være permanent, hvis 

naturområderne og gamle træer i skoven fjernes, og konsekvensen vil samlet være moderat.  

 

Fugle 

Der er ikke registreret lokalt sjældne arter af fugle indenfor det miljøvurderede areal, men inden-

for en radius af 2 km er der registreret isfugl, pibesvane og rød glente28.  

 

Isfugl lever ved søer, vandløb åsystemer og fjorde med sidebevoksning, hvor fuglen ynder at 

sidde på grene ud over vandet for at søge føde. Pibesvane raster ved fjorde og søer, hvor de 

lever af planteføde. Rød glente er knyttet til kulturlandskabet29. 

 

Det kan ikke udelukkes, at en eller flere af arterne kan fouragere inden for eller nær det miljø-

vurderede areal. Desuden kan isfugl have ynglepladser langs Vandel Bæk.  
 

Ændringen fra eksisterende dyrkede marker og skov med enkelte naturområder til graveområde 

vil muligvis ændre levesteder for arter af fugle lokalt. Intensiteten af ændringen vil være middel, 

da flere af arterne fortsat kan have levested indenfor arealet. Varigheden af påvirkningen vil være 

lang. Samlet vurderes påvirkningen at være moderat.   

 

6.3.4 Fredskov 

En skov, der er fredskovspligtig, skal bestå af træer, som enten danner eller er ved at vokse op til 

skov af højstammede træer. Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov30.  

 

Indenfor det miljøvurderede areal er en fredskov jævnfør skovlovens § 3 på i alt ca. 27 ha.  

 

                                                   
28 Naturbasen.dk. Licens: E05/2015 
29 https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp? 
30 Bekendtgørelse om skove. LBK nr. 315 af 28/03/2019. 
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Hvis skoven fjernes i forbindelse med den konkret indvinding, må der forventes at blive stillet 

krav om etablering af erstatningsskov.  

 

Påvirkning af fredskoven vil være sandsynlig og lokal. Intensiteten er middel, da en stor del af 

skoven er nåleskovsplantage. Varigheden vil være lang og den samlede konsekvens vil være 

væsentlig. 

 

6.3.5 Økologiske forbindelser 

Økologiske forbindelser har til formål at styrke forbindelser for dyr og planters naturlige bevægel-

sesveje. Formålet er at sikre dyr og planters mulighed for spredning. Ifølge Vejle Kommunes 

Kommuneplan 2017-2029 må forbindelserne ikke forringes i væsentlig grad. Der skal etableres 

faunapassager, hvor der er behov for det31. 

 

Arealerne nærmest Vandel Bæk ligger inden for en økologisk forbindelse og en potentiel økologisk 

forbindelse32. Graveområdet vil betyde at forbindelsen brydes helt på sydsiden af Vandel Bæk.  

 

 

Figur 6-14 Økologiske forbindelser og fredskov omkring det miljøvurderede areal. 

 

Samlet vurderes det, at udlæg af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde ikke er i over-

ensstemmelse med interesserne vedr. sikring af spredningsmuligheder for dyr og planter i Vejle 

Kommunes Kommuneplan 2017-2029, da forbindelsen forringes i væsentlig grad.  

 

                                                   
31 http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/oversigt-over-retningslinjer/oekologiske-

forbindelser-og-potentielle-naturomraader/ 
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6.3.6 Beskyttelseslinjer 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17 må der med visse undtagelser ikke placeres bebyggelse, 

campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra offentligt ejede skove og privatejede 

skove på mindst 20 ha sammenhængende skov.  

 

En del af det miljøvurderede areal er omfattet af skovbyggelinjer. 

 

Indvinding af råstoffer er ikke omfattet af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 17 og vurderes 

derfor ikke nærmere her. 

 

 

 

6.3.7 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 
Ramsar-
område 

- - - - Ikke væsent-
lig 

§ 3 beskyttet 
natur 

Sandsynligvis Lokal Høj Permanent Væsentlig 

Plante og 
dyreliv 

Mulig Lokal Middel Lang Moderat 

 

6.3.8 Mulige afværgeforanstaltninger 

Indvinding, der ændrer naturtilstanden af de beskyttede naturtyper, forudsætter dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven, og der kan forventes vilkår om udlæg af erstatningsnatur.  

 

Påvirkning af naturtilstanden af vandløb, mose, fersk eng og sø kan afværges ved at holde til-

strækkelig afstand til naturtyperne f.eks. ved at ændre afgrænsningen af graveområdet imod 

nord (langs Vandel Bæk).   

 

Graveområdet vil betyde at den økologiske forbindelse brydes helt på sydsiden af Vandel Bæk.  

 

Der må forventes krav om erstatningsskov, hvis fredskoven fjernes. 

 

6.4 Vandmiljø 

Arealet er omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, og derfor vurderes videns-

niveauet i forhold til vandmiljø at være tilstrækkeligt. Området er dækket af grundvandskortlæg-

ningen for Vandel-Vork33, som blev afsluttet i 2013, og kortlægningen for Grindsted-Løvlund-

Billund, som blev afsluttet i 201534. Selvom det på grund af nærheden til lufthavnen er usikkert 

om der kan graves under grundvandsspejl, er der i dette afsnit taget udgangspunkt i, at hele 

råstofressourcen udnyttes. 

 

 

                                                   
33 Naturstyrelsen, 2013. Redegørelse for Vandel-Vork.  
34 Naturstyrelsen, 2015. Redegørelse for Grindsted-Løvlund-Billund.  
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6.4.1 Grundvand og vandforsyning 

Terrænkoterne i det miljøvurderede areal ligger omkring kote 69-72 m. Hovedparten af det miljø-

vurderede areal ligger, ifølge GEUS’ jordartskort, indenfor et område med smeltevandsgrus, men 

der ses en lille afgrænset forekomst af flyvesand central indenfor det miljøvurderede areal.  

 

Lagserien ved det miljøvurderede areal består, ifølge grundvandskortlægningen ved Vandel, af tre 

kvartære sandmagasiner og fire tertiære sandmagasiner. Ved det miljøvurderede areal ses øverst 

et kvartært, terrænnært sandmagasin, med en tykkelse på ca. 15-20 m. Magasinet findes direkte 

ovenpå et tertiært sandmagasin (Odderup Sand), som lokalt har en tykkelse på ca. 75-80 m. 

Herunder ses et lerlag med en tykkelse på ca. 20 m, som adskiller de øvre magasiner, fra det 

underliggende magasin (Bastrup Sand), hvorfra der sker indvinding til Vandel Vandværk. Herun-

der ses igen ca. 20 m ler, som ligger ovenpå et sandmagasin (Billund Sand), hvorfra der også 

sker indvinding til Vandel Vandværk. Det øverste primære magasin i kortlægningsområdet er et 

kvartært sandmagasin, som ikke er til stede lokalt ved det miljøvurderede areal, men der vurde-

res, at være hydraulisk kontakt mellem de to øverste magasiner og det øvre primære magasin i 

umiddelbar nærhed af det miljøvurderede areal.  

 

Grundvand 

Grundvandet ligger, ifølge et overfladenært potentialekort, imellem kote 66-69 m, og grund-

vandsstrømningen i det terrænnære magasin ved det miljøvurderede areal er mod sydvest. Pej-

lingerne fra nærområdet, angiver dybder for det terrænnære grundvandsspejl mellem 3-4 m u. 

t., svarende til kote 66-67 m. På baggrund af pejledata og det overfladenære potentialekort vur-

deres det, at det er stor sandsynlighed for, at der kan forekomme gravning under grundvands-

spejlet indenfor det miljøvurderede areal, da en del af ressourcen forventes at ligge under grund-

vandsspejlet. Råstofgravning vil medføre, at den umættede zone mindskes, da en del af magasi-

net fjernes. Hydraulisk kan det have betydning for opholdstiden i den umættede zone, og der vil 

være kortere vej fra overfladen til grundvandsspejlet. Ifølge grundvandskortlægningen ved Van-

del er grundvandsdannelse, til det øverste magasin indenfor det miljøvurderede areal, i størrel-

sesordenen 400-600 mm/år.  

 

Det miljøvurderede areal ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser, og den sydlige del 

af arealet overlapper med indvindingsoplandet til Billund Vandværk (ny) (Figur 6-15). Kildeplad-

sen til Billund Vandværk (ny) ligger ca. 3,5 km vest for det miljøvurderede areal. Billund Vand-

værk (ny) indvinder fra de to nedre tertiære magasiner, Bastrup Sand og Billund Sand, og der 

indvindes en reduceret vandtype uden indhold af nitrat. Begge magasiner er spændte, og hoved-

parten af indvindingsoplandet, inklusiv den del, der overlapper med det miljøvurderede areal, er 

udpeget med lille nitratsårbarhed. Det miljøvurderede areal ligger ikke indenfor følsomme indvin-

dingsområder eller indsatsområder. Det nærmeste boringsnære beskyttelsesområde findes ca. 

600 m mod sydøst, ved Vandel Vandværks indvindingsboring. 

 

Hovedparten af det miljøvurdere areal ligger i et område, der ikke er okkerklassificeret35. Et min-

dre område, i den nordligste del af det miljøvurderede areal, er angivet med okkerklasse 4, dvs. 

ingen risiko for okkerudledning. I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspej-

let have ingen eller kun små kvalitative påvirkninger af grundvandet36. De væsentligste risici i 

selve indvindingsfasen består i tilløb af forurenet vand fra naboarealer og muligheden for pyrit-

oxidation med deraf følgende frigivelse af sulfat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og 

arsen samt frigivelse af jern og/eller okkerudfældning. Ved eventuel oxidationen af pyrit forven-

                                                   
35 Danmarks Arealinformation 
36 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Region Syddanmark, 2012. 
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tes dette primært at have betydning for vandkvaliteten i eventuelle gravesøer samt ved behov for 

afledning af vand fra det miljøvurderede areal. Der vil i kommende råstoftilladelser blive stillet 

vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke medfører kvantitative eller kvalitative 

negative konsekvenser for grundvandsressourcen. 

 

Såfremt der graves under grundvandsspejl vurderes det som sandsynligt, at der kan forekomme 

en kvantitativ og/eller kvalitativ påvirkning af det terrænnære grundvand. Generelt forventes der 

ikke egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere tids gravning, men der vil, i 

forbindelse med aktive graveperioder, være mulighed for, at der lokalt kan forekomme mindre 

afsænkninger af det terrænnære grundvand. Påvirkningen vil dog være meget lokal. Intensiteten 

af påvirkningen på det terrænnære grundvandsmagasin i forbindelse med råstofgravningen for-

ventes at være middel, da en del af magasinet bortgraves. En eventuel påvirkning vurderes at 

være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe i flere år. Konsekvensen for påvirkning 

af det terrænnære grundvand vurderes at være moderat, da der ved grusgravning vil fjernes en 

del af det terrænnære magasin, og den umættede zone vil blive reduceret.  

 

Det vurderes som usandsynligt, at der vil forekomme en kvantitativ og/eller kvalitativ påvirkning 

af de primære grundvandmagasiner, hvorfra Billund Vandværk (ny) og Vandel Vandværk indvin-

der. Der forventes udbredte lerlag mellem de terrænnære og de primære magasiner, da der er 

vurderet en lav sårbarhed for de primære magasiner, og der forventes ikke hydraulisk kontakt til 

de primære grundvandsmagasiner ved det miljøvurderede areal. Såfremt det sikres, at eventuelle 

lerlag, der adskiller magasinerne, ikke gennembrydes, er risikoen for forurening af de primære 

magasiner ikke øget i forhold til den nuværende situation. En eventuel påvirkning vil være meget 

lokal, og forventes afgrænset til de terrænnære magasiner. Intensiteten af påvirkningen på de 

primære grundvandsmagasiner, forventes at være ubetydelig. En eventuel påvirkning vurderes at 

være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Der forventes ingen kon-

sekvens for de primære grundvandsmagasiner.  

 

I en evt. senere i behandling af en konkret ansøgning om tilladelse til råstofgravning, opstilles de 

almindelige, nødvendige vilkår til beskyttelse af grundvandsressourcen. Der stilles vilkår til ind-

retning og drift således, at indvindingen ikke medfører kvantitative eller kvalitative negative kon-

sekvenser for grundvandsressourcen.  
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Figur 6-15. Miljøvurderet areal, indvindingsoplande, drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsboringer, nitrat-

følsomme arealer 

Vandforsyning 

Der er registreret to vandforsyningsboringer, der anvendes til markvanding, indenfor det miljø-

vurderede areal. Boringerne er 11-15 m dybe, og lagserien er beskrevet som vekslende små lag. 

Vandspejlet er pejlet til 3-4 m u.t., svarende til kote 66-67 m. Herudover ses der flere boringer til 

markvanding i nærområdet. Der er, ifølge OIS37, tre ejendomme med egen vandforsyning inden-

for det miljøvurderede areal, og yderligere fire ejendomme med egen vandforsyning indenfor 150 

m fra det miljøvurderede areal. Da disse boringer ikke er registrerede, kan det ikke vurderes, 

hvilke dybder og magasiner, der indvindes fra. Det skal sikres, gennem vilkår i en evt. gravetilla-

delse, at boringer til privat husholdning ikke påvirkes negativt. Den nærmeste aktive indvindings-

boring til almen vandforsyning ligger ca. 650 m sydøst for det miljøvurderede areal, og er knyttet 

til Vandel Vandværk. Den aktive indvindingsboring til Vandel Vandværk er filtersat dybt i lagseri-

en i intervallerne 115-125 og 205-230 m u.t, og indvinder de dybe magasiner, Bastrup Sand og 

Billund Sand.   

 

Hvis det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, kan det have betydning for de indvin-

dingsboringer, der ligger indenfor eller lige på grænsen af graveområdet. De to boringer, der 

ligger indenfor det miljøvurderede areal, indvinder fra det terrænnære magasin, hvorfra grus-

gravningen forventes at ske. Boringerne forventes derfor at blive begrænset i anvendelse, af-

hængig af det konkrete projekt, ved udlæg af graveområdet. Indvindingsboringen til Vandværk er 

filtersat dybt i lagserien og med en stor vandsøjle over filtertop. Der forventes ingen kvantitativ 

påvirkning af indvindingsboringen. Der forventes ikke betydelige kvantitative påvirkninger af 

indvindingsboringer i nærområdet, da grundvandssænkningerne fra drift af boringerne ofte vil 

være større end påvirkningen fra en eventuel råstofindvinding under grundvandsspejlet. Da der 

ikke er betydelige beskyttende terrænnære lerdæklag i området, og der indvindes vand fra det 

                                                   
37 www.ois.dk 
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terrænnære magasin, skal der være særlig opmærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvan-

det.  

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan ske en påvirkning af private indvindinger, da flere ejen-

domme indenfor arealet er registeret med egen vandforsyning. Der må derfor forventes en række 

restriktioner i forbindelse med en evt. tilladelse til indvinding af råstoffer, og der kan evt. blive 

stillet krav om, at der udarbejdes en beredskabsplan for uheld og spild. Det vurderes, at en evt. 

risiko kan imødekommes med vilkår i tilladelsen til råstofindvinding. Den geografiske udbredelse 

vurderes at være lokal. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da råstofgravningen 

forventes at forløbe over flere år. Indenfor det miljøvurderede areal er intensiteten vurderet som 

høj, i forhold til vandforsyningen, da boringer indenfor det miljøvurderede areal kan blive be-

grænsede i adgangsforhold og anvendelse.  

 

Der forventes ingen påvirkning af omkringliggende boringer, men det skal, i forbindelse med en 

evt. gravetilladelse, sikres, at boringer til privat husholdning ikke påvirkes negativt. Konsekven-

sen for påvirkning af private indvindinger indenfor det miljøvurderede areal vurderes at være 

moderat, da der ved grusgravning vil fjernes en del af det terrænnære magasin, og den umætte-

de zone vil blive reduceret. 

 

6.4.2 Overfladevand 

Der er en beskyttet sø indenfor det miljøvurderede areal, og der løber et beskyttet vandløb, Van-

del Bæk, langs den nordlige områdeafgrænsning (Figur 6-16). I tilknytning til Vandel Bæk, ses de 

beskyttede naturtyper mose og eng. I nærområdet ses flere små beskyttede søer.  Ved Vandel 

Bæk, og de tilhørende beskyttede naturområder, vurderes vandspejlet, på baggrund af digitale 

højdedata, at være på niveau med vandstanden i det terrænnære magasin, og har sandsynligvis 

kontakt til grundvandsmagasinet. Det vurderes ligeledes, at vandspejlet i søerne, både indenfor 

og tæt på det miljøvurderede areal, er på niveau med vandstanden i det terrænnære magasin.  

Det kan derfor ikke afvises, at indvinding under grundvandsspejlet kan have en påvirkning på 

vandløb og beskyttede naturtyper, hvis der sker ændringer i vandstanden i området som følge af 

indvinding. Da der generelt ikke forventes egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter 

længere tids gravning38, og en eventuel mindre afsænkning af det terrænnære grundvandsspejl 

vil være lokal, vurderes det, at sandsynligheden for betydelige, varige påvirkninger af vandløbet 

er lille.  

 

Hvis det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, vurderes det som sandsynligt, at der 

kan ske en påvirkning af beskyttede våde naturtyper og vandløb ved det miljøvurderede areal.  

En eventuel påvirkning af overfladevand vil være lokal, og intensiteten af påvirkningen forventes 

at være lav, da eventuelle sænkninger i det terrænnære magasin, sandsynligvis ikke overstiger 

de naturlige årstidsvariationer for magasinet. Varigheden for påvirkningen vil være lang, da rå-

stofgravning forventes at forløbe over flere år. Konsekvensen for påvirkning af overfladevand 

vurderes samlet at være moderat, da det ikke kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af 

vandstanden ved vandløb og våde naturtyper indenfor, og tæt på, det miljøvurderede areal, men 

risikoen for påvirkning vil kunne afhjælpes ved vilkår i gravetilladelsen.   

 

                                                   
38 Grontmij, 2012. Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarbejdet for Regi-

on Syddanmark. 
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Figur 6-16. Okkerpotentielle lavbundsområder39  og beskyttede vandløb, samt øvrige vandløb og søer. 

6.4.3 Jordforurening 

Der findes ingen V1- eller V2-kortlagte grunde eller områdeklassificeringer indenfor det miljøvur-

derede areal (Figur 6-17).  

 

                                                   
39https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
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Figur 6-17. V1- og V2-kortlagte arealer. 

 

6.4.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed  
Geografisk 
udbredel-
se  

Intensi-
tet 

Varig-
hed 

Konsekvens 

Terrænnært grund-
vandsmagasin 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Primært grund-
vandsmagasin 

Usandsynligt Lokal Ubetyde-
lig 

Lang In-
gen/ubetydelig 

Private indvindin-
ger 

Sandsynligt Lokal Høj Lang Moderat 

Overfladevand  Sandsynligt Lokal Lav Lang Moderat 

 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for egentlige afværgetiltag. Hvis der graves under grundvands-

spejlet, bør der af hensyn til kobling af magasiner stilles vilkår om, at gennemgående lerlag mel-

lem magasinerne ikke gennembrydes, og risikoen for kvalitativ påvirkning af underliggende ma-

gasiner ikke øges. Der kan ligeledes blive stillet krav om, at der udarbejdes en beredskabsplan 

for uheld og spild. Det skal sikres, gennem vilkår i en evt. gravetilladelse, at boringer til privat 

husholdning samt beskyttede naturtyper ikke påvirkes negativt. 

 

Råstofgravningsaktiviteter udgør kun en begrænset eller ingen risiko for forurening af grundvan-

det ved spild af brændstof, hydraulikolie mm40. Risikoen for forurening på baggrund af råstofind-

vindingsaktiviteter sammenlignes generelt med risiko for forurening på baggrund af landbrugets 

anvendelse af tunge maskiner i markerne. Den begrænsede risiko for forurening af grundvandet 

                                                   
40 Teknisk notat, marts 2011. Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding.  
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kan dog yderligere mindskes ved, i gravetilladelsen, at stille vilkår om hensigtsmæssig opbeva-

ring af brændstof og smøremidler og evt. eldrevet maskineri.     

 

Råstofindvindingen anses ikke som en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten, men det er 

vigtigt at have fokus på arealanvendelsen, når råstofindvindingen er afsluttet, da indvindingen 

som udgangspunkt vil medføre en reduktion af tykkelsen af den umættede zone. I sårbare områ-

der kan der stilles vilkår om, at arealet efterbehandles til naturformål, fritidsformål eller eksten-

sivt landbrug og skovbrug uden anvendelse af pesticider eller gødningsstoffer.  

 

Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt 

lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er 

særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller 

landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

Det miljøvurderede areal ligger i nærheden af flere graveområder, interesseområder og afsluttede 

graveområder. Det nærmeste er et afsluttet graveområde ca. 400 meter mod øst samt råstofinte-

resseområder ca. 900 meter mod øst og syd. Grundet den nære placering til aktive råstofgrave-

områder kan der forventes kumulative effekter, hvad angår støj fra arbejdet og trafikken til og fra 

områderne. Der vil derfor være en øget påvirkning fra støj lokalt, hvis begge områder udgraves 

samtidigt.  

 

Den nære placering til Billund Lufthavn (ca. 800 meter) må forventes allerede at bidrage til støj-

mæssig forstyrrelse. Udbredelsen af støjpåvirkningen er ukendt, men ud fra de indledende under-

søgelser af støj vurderes det, at der er sandsynlighed for, at de rekreative interesser påvirkes af 

støj over vejledende grænseværdier, da nogle af ferieboligerne ligger nærmere det miljøvurdere-

de areal end 900 meter. 

 

I forbindelse med gravetilladelse kan der stilles vilkår i forhold til støj, sikkerhed m.m., som kan 

begrænse de kumulative effekter. 

 

Der vurderes ikke at være en kumulativ effekt på grundvandet i forbindelse med øvrige interes-

seområder og graveområder. 

 

Der er ikke andre planer, projekter eller miljøforhold udover de nævnte, der vurderes at kunne 

kumulere med de forhold, der vurderes i den nærværende miljørapport. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
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indhold.
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Miljørapport for 
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af hvilke miljøforhold, som skal behandles yderli-

gere i de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 

Området vurderes i forhold til indvinding af sand, grus og sten. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil overordnet set 

altid resultere i forøget støjniveau i nær-

området. Indvinding, af- og pålæsning 

samt transport af råstoffer støjer.  

Planområdet er beliggende i et landom-

råde lige øst for Billund. Der findes 3 

ejendomme indenfor selve planområdet, 

og andre ejendomme ligger meget tæt 

på området. 

Der er ca. 8 boliger indenfor 200 m.  

Der er ca. 10 boliger indenfor 500 m.  

 

Udover Billund, som ligger ca. 800 m 

mod vest for planområdet, findes der 
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Begrundelser/Bemærkninger 

også andre byer og landsbyer i nær om-

rådet. Med Danmarks fremherskende 

vindretning V-SV, vil støjen i hovedparten 

af året blive båret i retning mod Ø-NØ. I 

denne retning er den nærmeste landsby 

Åst, som ligger ca. 2,1 km mod NØ. Ca. 

4,2 km mod Ø-NØ ligger Mørup, og ca. 

5,5 km mod N-NØ ligger Lindeballe. Ca. 

7,6 km mod øst ligger Nørup. Vandel lig-

ger desuden ca. 2,1 km mod Ø-SØ, dvs. 

udenfor den primære vindretning, men 

den er en af de nærest beliggende byer 

mod øst. Herudover er der nogle få 

spredte landejendomme tæt på i vindret-

ningen. 

Grundet vindretningen forventes det, at 

det er de nærmeste ejendomme, der vil 

kunne opleve den mest betydelige støj-

påvirkning. 

Øvrige byer/landsbyer i nærområdet er 

Gødsbøl ca. 2,2 km mod nord, Gødding 

ca. 6,5 km mod Ø-SØ, Randbøl ca. 5,1 km 

mod SØ, Frederikshåb ca. 5,9 km mod S-

SØ og Almstok ca. 3,9 km mod S-SV. 

 

Støjbelastningen vil blive reguleret i rå-

stoftilladelserne, som vil stille vilkår om, 

at Miljøstyrelsens vejledende grænse-

værdier bliver overholdt. Tilladelsen vil 

typisk stille krav til indretning og drift af 
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Begrundelser/Bemærkninger 

grusgraven således, at eventuelle nega-

tive påvirkninger kan afværges (f.eks. 

med støjvolde). 

Den nordligste del af planområdet ligger 

(ca. 500 m) indenfor støjbelastede area-

ler grundet beliggenheden tæt på Billund 

Lufthavn. Der er også støjbelastede area-

ler ca. 1 km mod øst pga. støj fra et aktivt 

grusgraveområde. Ca. 1,3 km mod syd og 

ca. 600 m mod SV er der også støjbela-

stede arealer. 

Sundhedstilstand   

 

 

 

 

X 

X Det vurderes, at planen ikke vil påvirke 

menneskers sundhed, forudsat at de 

fastsatte krav i en endelig gravetilladelse 

overholdes. Disse krav omfatter bl.a. vil-

kår, der regulerer forhold som grund-

vandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold.  

Påvirkning af menneskers sundhed som 

følge af støj vurderes i miljørapporten. 

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke vil påvirke 

svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

 X  Den vestlige halvdel af planområdet be-

rører et område, der er udlagt til rekrea-

tive formål jf. kommuneplanen (kommu-

neplanramme nr. 99.R.2(1)). Ifølge de ud-

lagte rammeområder i kommuneplanen 
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Begrundelser/Bemærkninger 

ligger de nærmeste rekreative områder 

ca. 300 m mod vest, og der er flere større 

områder længere mod vest. 

Det kan ikke afvises, at disse rekreative 

områder vil blive påviret , hvis der i frem-

tiden indvindes råstoffer i området, bl.a. i 

forhold til støj og trafik. 

Margueritruten løber langs Grindstedvej, 

dvs. langs den sydlige del af områdeaf-

grænsningen. 

Der findes en cykelrute langs Firhøjevej 

ca. 450 m mod N/NV. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der er ingen vindmøller tæt på planom-

rådet. De nærmeste vindmøller findes ca. 

6,5 km mod V-NV, vest for Billund, og ca. 

6,5 km mod N-NØ, nord for Uhe. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

  X Nærmeste Natura 2000 område ligger 3 

km syd for planområdet. Det består af 

habitatområde nr. 71, Randbøl Hede og 

klitter i Frederikshåb Plantage, fuglebe-

skyttelsesområde nr. 46, Randbøl Hede.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Derudover ligger der et Natura 2000 om-

råde 6 km vest for planområdet, Hede-

områder ved Store Råbjerg. Det består af 

habitatområde nr. 74 og fuglebeskyttel-

sesområde nr. 48. 

Pga afstanden vurderes det at der ikke er 

en væsentlig påvirkning af udpegnings-

grundlaget for Natura 2000-områderne.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

X   Der er ikke nogle Ramsarområder inden 

for nærhed af planområdet. 

§ 3 beskyttet natur  X  

 

 

 

X 

Inden for planområdet findes § 3 beskyt-

tet enge og mose, og derudover forløber 

et § 3 beskyttet vandløb på tværs af 

planområdets nordlige del. Der findes 

desuden en § 3 beskyttet sø i planområ-

det.  

600 meter nordvest for planområdet fin-

des desuden et § 3 beskyttet mosesom-

råde.  

Vest for planområdet findes fire § 3 be-

skyttede søer, hhv.  400, 400, 1.000 og 

1400 meter fra planområdet. Derudover 

findes et hedeområde, 1.200 meter fra 

planområdet.  

700-850 meter syd for planområdet fin-

des en § 3 beskyttet mose og sø. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Plante og dyreliv  X  Bilag IV arter: 

Søerne omkring og inden for planområ-

det, nævnt under § 3 beskyttet natur, er 

potentielle levesteder for padder på ha-

bitatdirektivets bilag IV, bl.a. spidssnudet 

frø. Der er ikke registreret bilag IV arter i 

eller omkring planområdet. 

Fugle: 

Der er registreret isfugl, pibesvane og 



   Side 12 

 

 

12/25 

 

Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

rød glente 1 indenfor en radius af 2 km fra 

planområdet. Der er ikke registreret 

sjældne fugle inden for planområdet.  

Sjældne, udryddelsestru-

ede el. fredede dyr, plan-

ter el. naturtyper 

X 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

Habitatnaturtyper 

Der er ikke habitatnaturtyper indenfor el-

ler omkring planområdet.  

Fredede arter: 

Der er ikke registret fredede arter inden-

for eller omkring planområdet. 

Sjældne arter: 

Der er registeret måne-vandnymfe om-

kring søen vest for planområdet1. 

Økologiske forbindelser  X  Den nordlige del af planområdet er ud-

peget økologisk forbindelse og en del af 

området er desuden udpeget område 

med naturbeskyttelsesinteresser. 

Fredninger X   Der er ikke nogle fredede områder nær 

planområdet. 

Fredskov  X  Der er fredskov inden for planområdet. 

Skovrejsning X   Planområdet ligger ikke inden for et 

skovrejsningsområde. 

                                                           

1 Naturbasen. Licens: E05/2015 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

  X Planområdet er omfattet af skovbygge-

linjer. 

Indvinding af råstoffer er ikke omfattet af 

forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 17. 

Kystnærhedszonen X   Planområdet ligger ikke inden for kyst-

nærhedszonen. 

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Planområdet ligger udenfor bevarings-

værdige landskaber, og de nærmeste fin-

des ca. 2,1 km mod NØ, ca. 3,8 km mod 

Ø-SØ og ca. 2,0 km mod S-SV. 

Der er langt til større sammenhængende 

landskaber. 

Den nordligste del af planområdet over-

lapper med lavbundsarealer.  

Det er muligt, at der vil ske en væsentlig 

påvirkning af landskabet, hvis der i frem-

tiden indvindes råstoffer indenfor plan-

området.  

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X De nærmeste områder med kulturhistori-

ske bevaringsværdier findes ca. 5,0 km 

mod vest, vest for Billund. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

De nærmeste udpegede værdifulde kul-

turmiljøer findes ca. 3,0 km mod øst og 

ca. 2,1 km mod syd. 

Der er ingen upegede kulturarvsarealer 

tæt på. 

Den nærmeste kirke er Danske Kirker ca. 

2,1 km mod NØ i Åst. 

De nærmeste fredede bygninger findes 

ca. 8,1 km og ca. 8,7 km mod hhv. vest 

og øst. 

Der er ingen bevaringsværdige bygninger 

i nærheden. De nærmeste findes over 14 

km mod øst. 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der findes ingen beskyttede fortidsmin-
der indenfor planområdet, og de nærme-
ste findes ca. 800 m NV for planområdet.  

Der findes et enkelt ikke-beskyttet for-
tidsminde indenfor planområdet og flere 
i nærområdet. 

En evt. kommende udgravning skal imid-
lertid udføres jf. museumslovens § 27. 
Stk. 2. ”Findes der under jordarbejde spor 
af fortidsminder, skal arbejdet standses, i 
det omfang det berører fortidsmindet. 
Fortidsmindet skal straks anmeldes til 
kulturministeren eller det nærmeste 
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Begrundelser/Bemærkninger 

statslige eller statsanerkendte kulturhi-
storiske museum…” 

Jordbrug   X Planområdet ligger udenfor, men græn-

ser mod nord-nordøst og syd op til sær-

ligt værdifulde landbrugsområder. 

Geologiske interesser   X De nærmeste områder med geologiske 

bevaringsværdier ligger ca. 6,3 km mod 

NV, ca. 6,5 km mod vest, ca. 5,1 km mod 

S-SV og ca. 5,3 km mod SØ. Disse områ-

der er sammenfaldende med udpegede 

værdifulde geologiske områder, natio-

nale geologiske interesseområder og 

amtslige geologiske interesseområder. 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

 X  Planområdet indeholder tre beskyttede 

sten- og jorddiger. 

Ifølge museumsloven må tilstanden af 

sten- og jorddiger ikke ændres. Der kan 

graves indtil få meter fra digerne uden 

de tager skade, medmindre der gives di-

spensation til at fjerne diget. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang til og fra området kan ske via 

Grindstedvej (og evt. Hedevej) og videre 

til det overordnede vejnet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Oversigtsforhold ved vejadgang. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Støj fra trafik  X  Der ligger huse langs Grindstedvej og He-

devej , hvis beboere muligvis vil kunne 

blive påvirkede, hvis planområdet udlæg-

ges til graveområde, og der engang ind-

vindes råstoffer med evt. øget og tun-

gere trafik til følge. Grindstedvej er dog i 

forvejen en større vej med en del trafik. 

Risiko for ulykker   X Der er ikke særskilt risiko for ulykker i 

forbindelse med råstofgravningen.  

Da det ikke er tilladt for uvedkommende 

at opholde sig eller færdes i planområ-

det, bør det ikke i sig selv udgøre en ri-

siko for befolkningen. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  X  Planområdet er 82,2 Ha. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der vil altid være energiforbrug i forbin-

delse med drift og transport af råstoffer. 

Hvis råstofferne ikke hentes fra planom-

rådet vil de skulle hentes et andet sted, 

hvor der også vil være et energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Mængderne er ikke 

kendt på nuværende tidspunkt. Men der 

vil sandsynligvis være et stort forbrug. 

Vandet vil nedsive igen. Der vil dog være 
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Begrundelser/Bemærkninger 

et mindre tab ved fordampning og ved 

bortførsel af materialer. 

Da der på nuværende tidspunkt ikke er 

tale om et specifikt projekt, men en plan-

ændring, behandles emnet ikke yderli-

gere. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Der forventes en fremtidig  indvinding af 

sand, grus og sten, hvis planområdet ud-

lægges. Der er normalt ikke noget for-

brug af produkter eller materialer ved 

indvinding af sand, grus og sten. Der vil 

benyttes olie og drivmidler til maskinel.  

Planområdet vil være med til at dække 

regionens behov for sand, grus og sten. 

Affald X   Indvinding af sand, grus og sten resulte-

rer normalt ikke i affald. Evt. brændbart 

affald og eller farligt affald fra maskiner 

(olie mv.) vil bortskaffes i henhold til 

kommunens affaldsregulativ. Der vil 

være tale om begrænsede mængder. 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt  X  Der må forventes en vis mængde støv i 

forbindelse med gravning af sand, grus 

og sten, hvis planområdet udlægges til 
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Begrundelser/Bemærkninger 

graveområde, og der i fremtiden indvin-

des råstoffer her. 

Der kan i tørre perioder forekomme støv 

på grund af kørsel på ubefæstede arealer 

samt fra materialestakke. 

Der er umiddelbart ikke kendskab til 

emissions-/lugtfølsomme aktiviteter i 

nærområdet. Der findes dog et større 

sommerhusområde (Lalandia Holiday Vil-

lage) ca. 800 m mod vest. Der stilles nor-

malt vilkår omkring håndtering af støv i 

gravetilladelser. Udlægges planområdet 

på sigt til graveområde og ansøges der 

engang om gravning, vil emnet blive be-

handlet yderligere med henblik på en 

konkret ansøgning. 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes, at der ikke graves om 

natten, og dermed ikke er behov for be-

lysning. 

I vinterperioden er der behov for lyskil-

der ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner. Belysningen vurderes ikke at 

give anledning til gener, da lyskilder bli-

ver placeret så de ikke oplyser naboarea-

ler til planområdet. 

Jordforurening   X De nærmeste kortlagte forureninger er 

V1-kortlægninger og findes i Billund ca. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

1,3 km mod NV (større område) og ca. 

1,5 km mod vest. Andre kortlagte grunde 

findes ca. 1,9 km mod SØ (større V1-kort-

lægning), ca. 2,1 km mod øst (V1) og ca. 

2,3 km mod NØ i Åst, hvor der er en min-

dre V1-kortlagt grund og en mindre V2-

kortlagt grund. 

De nærmeste områdeklassificerede om-

råder findes i Billund ca. 1,3 km mod vest 

og i Vandel ca. 2,1 km mod Ø-SØ. 

Det vurderes, at der er så langt til de 

nærmeste kortlægninger, at en mulig 

fremtidig råstofindvinding indenfor plan-

området ikke vil kunne påvirke disse for-

ureninger. 

Generelt er der ikke større risiko for jord-
forurening i forbindelse med råstofind-
vinding end ved almindelig jordbrugs-
mæssig drift eller anlægsarbejde. Det 
nye arealudlæg vurderes ikke at medføre 
risiko for forurening af jorden, såfremt 
olie og kemikalier opbevares forsvarligt 
og i overensstemmelse med gældende 
regler. 

Spild af forurenende stoffer, såsom olie, 

kan forekomme f.eks. ved fejl under brug 
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Begrundelser/Bemærkninger 

eller ved reparation af hydrauliske syste-

mer på maskiner. Det udgør normalt ikke 

et problem i råstofgrave. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Planområdet ligger indenfor områder 

med drikkevandsinteresser, og kun ca. 

250 m mod øst og ca. 800 m mod vest er 

der områder med særlige drikkevandsin-

teresser. 

Den sydligste halvdel af planområdet lig-

ger indenfor et indvindingsopland uden 

for OSD. Kun ca. 200 m mod øst er der et 

indvindingsopland indenfor OSD. Dette 

er samtidig et indsatsområde indenfor ni-

tratfølsomme indvindingsområder. Et an-

det sådant indsatsområde findes ca. 800 

m mod vest/sydvest. Der er desuden 

mindre indsatsområder indenfor sprøjte-

middelfølsomme indvindingsområder ca. 

100 m mod øst og ca. 1,2 km mod syd-

vest. 

Der er to vandforsyningsboringer inden-

for planområdet og flere tæt på. De to 

boringer indenfor planområdet er begge 

markvandingsboringer. De fleste borin-

ger i nærområdet bruges til markvan-

ding, men nogle anvendes til privat hus-

holdning. De to nærmeste, som bruges til 

privat husholdning er boringerne med 
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Begrundelser/Bemærkninger 

DGU nr. 114.2413 og 114.584, som ligger 

hhv. ca. 300 m syd for og ca. 600 m vest 

for planområdet. Ca. 650 m sydøst for-

planområdet, i skovområdet øst for ejen-

dommen Grindstedvej 65, ligger den 

nærmeste vandværksboring (DGU nr. 

115.1371), som er tilknyttet Vandel 

Vandværk, som ligger i Vandel ca. 2,4 km 

mod Ø-SØ. Boringen er omgivet af en bo-

ringsnær beskyttelseszone. 

De anlæg, som er tættest på planområ-

det er enkeltvandværker og til markvan-

ding. Nærmeste enkeltvandværk ligger 

ca. 900 m mod V-SV ved Østerbyvej 2. 

Overfladevand  X  Der er en enkelt lille sø indenfor selve 

planområdet, ca. 200 m nord for Grind-

stedvej nr. 64. Langs planområdets nord-

lige afgrænsning løber Vandel Bæk, som 

er et beskyttet vandløb, og som strækker 

sig mod V-NV og Ø-SØ for planområdet. 

Langs med Vandel Bæk i nord er der 

mose- og engområder, som også overlap-

per med planområdet. Der er desuden 

nogle søer i nærområdet omkring plan-

området. Tættest på findes mod øst to 

mindre søer i afstande ca. 100 og 150 m. 

den ene ligger ved ejendommen Grind-

stedvej nr. 62, og den anden ligger tæt 

på Vandel Bæk. Mod vest findes en 
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Begrundelser/Bemærkninger 

større sø ca. 400 m mod vest, nord for 

Grindstedvej nr. 90. Længere mod nord, 

vest for Hedevej og i forbindelse med 

Vandel Bæk, ligger en anden sø, som er 

omgivet af et moseområde. 

Udledning af spildevand X   Der udledes ikke spildevand i forbindelse 

med råstofgravning. 

Støj og vibrationer  X  Billund Lufthavn ligger ca. 600 m N-NV 

for planområdet. Herfra kan der udvikles 

støj. 

Der er ikke kendskab til øvrige støjende 

virksomheder i nærheden af planområ-

det. 

Ledningsoplysninger 

POL ledninger   X Ingen kommentarer fra forsvaret. 

Naturgasledninger   X En gasledning løber på den sydlige side af 

Grindstedvej, syd for planområdet. Led-

ningen ligger udenfor områdeafgræns-

ningen, men tæt på. 

El-ledninger  X  Der findes flere el-ledninger indenfor 

planområdet, både i syd, nord og cen-

tralt. 

Kloakledninger   X Ingen ledninger i nærheden. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Telefon- og datakabler  X  Der er flere ledninger indenfor området, 

særligt i den sydlige og vestlige del. 

Vandforsyningsledninger   X Ingen ledninger i nærheden. 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan  X  Den vestlige del af Planområdet ligger in-

den for rammeområde 99.R.2 med ho-

vedanvendelse Rekreativt område.  

Planområdet er omfattet af en række 
retningslinjer i kommuneplanen vedr.::  
Potentiel fremtidig Byzone, Støjbelastet 

areal, Skovrejsning -uønsket, Lavbunds-

areal, Naturbeskyttelsesområde, økologi-

ske forbindelser. 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod Vandområ-

deplan - Hovedvandopland 1.10 Vadeha-

vet 

Affaldsplan X   ikke relevant 

Trafikplan X   ikke relevant 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ligger udenfor forsyningsområde 

Landsplandirektiv   X Der er ingen udpegning ifølge landsplans-

direktiver. 

Afstand til Lufthavn  X  Afstand til Billund Lufthavn ca. 2 km 

Afstand til Esbjerg Lufthavn ca. 44 km 

 

2.1 Kumulative effecter 

Planområdet ligger I nærheden af aktive graveområder for sand, grus og sten. Ca. 3,0 km mod 

øst, nord for Vandel, og ca. 4,0 km mod SØ, ved Erhvervspark Vandel, findes de to tættest belig-

gende aktive graveområder. Ved Erhvervspark Vandel er der også områder, som er under ansøg-

ning. Længere væk, ca. 6,5 km mod S-SØ, øst for Frederikshåb, er der et andet aktivt graveom-

råde, og her er der desuden foreslåede udvidelsesområder, som er indgivet som forslag til at 

blive udlagt som graveområder, og som screenes sideløbende med dette (”Frederikshåb”). Ca. 

8,3 km mod øst findes et andet aktivt graveområde, samt flere som er under ansøgning og et om-

råde, som er indgivet som forslag til at blive udlagt som graveområde, og som screenes sidelø-

bende med dette (”Balle By, Bredsten”). 

Hvis planområdet, samt de beskrevne eksisterende graveområder tæt på, medtages i Råstofplan 

2020, og der indvindes i flere områder samtidig, kan der være kumulative effekter.  

Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der, både i planområdet og i 

andre nærliggende foreslåede/eksisterende grave indvindes under grundvandsspejlet samtidig. 

Denne kumulative effekt vil kunne påvirke de omkringliggende våde naturtyper. Dette vurderes 

dog umiddelbart ikke at være en stor risiko i dette område, da der er hele 3 km til det nærmeste 

aktive graveområde. 
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Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder.  

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som kan bidrage til kumulative ef-

fekter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 

 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 

Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  

 

 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning, Sundhedstilstand, Friluftsliv / Rekreative interes-

ser)  

 Naturinteresser (§ 3 beskyttet natur, plante og dyreliv, økologiske forbindelser, fredskov)  

 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Beskyttede sten- og jorddiger)  

 Trafik og transport (Trafikafvikling/ -kapacitet, Sikkerhed/tryghed, Støj fra trafik)  

 Ressourceanvendelse (Arealforbrug)  

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Luft/emissioner og lugt, Grundvand og vandfor-

syning, Overfladevand, Støj og vibrationer)  

 Ledningsoplysninger (El-ledninger, Telefon- og datakabler) 

 Andre planer (Kommuneplan, afstand til Billund lufthavn)  
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BILAG 2 

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER  

 

Der er i perioden mellem den 13. september 2019 til 4. oktober 2019 gennemført en høring af de 

berørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. 

Høringen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og konkrete projekter (VVM)41. 

 

Der er foretaget en høring af Vejle Kommune, VejleMuseerne som ansvarligt arkæologisk muse-

um, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer, lufthavnsmyndigheden og Miljøstyrelsen. 

 

Region Syddanmark har sendt Billund Lufthavn høringen igen i november 2020, da der var en fejl 

i mailadressen ved den oprindelige høring. 

 

Vejle Kommune 
Område Vandel By, Randbøl: Området ligger i lufthavnens Birdstrike zone A.  

 

Svar: Bemærkningen er taget til efterretning og forholdet beskrives i miljørapporten. Lufthavns-

myndigheden er blevet hørt.  

 
Den sydlige del af det mulige råstofgraveområde ligger i Billund Vandværks (ny) indvindingsop-

land. Oplandet er ikke udpeget som et OSD, men skal sidestilles med et OSD (jf. Miljøstyrelsen).  

Der ligger fire ejendomme inden for området, som har egen drikkevandsforsyning (Grindstedvej 

64, 68, 72 og 72), og flere som grænser op til. Der bør søges oplysninger om disse, og vurderes 

om råstofgravning udgør en risiko.  

Billund Kommune bør høres. 

 

Svar: Det er indskrevet i miljørapporten, at den sydlige del af arealet overlapper med indvin-

dingsoplandet til Billund Vandværk (ny). Kildepladsen til Billund Vandværk (ny) ligger ca. 3,5 km 

vest for det miljøvurderede areal. Billund Vandværk (ny) indvinder fra de to nedre tertiære ma-

gasiner, Bastrup Sand og Billund Sand, og der indvindes en reduceret vandtype uden indhold af 

nitrat. Begge magasiner er spændte, og hovedparten af indvindingsoplandet, inklusiv den del, der 

overlapper med det miljøvurderede areal, er udpeget med lille nitratsårbarhed. Der forventes 

udbredte lerlag mellem de terrænnære og de primære magasiner. 

Råstofindvindingen anses ikke som en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten, men det er 

vigtigt at have fokus på arealanvendelsen, når råstofindvindingen er afsluttet, da indvindingen 

som udgangspunkt vil medføre en reduktion af tykkelsen af den umættede zone. I sårbare områ-

                                                   
41 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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der indenfor OSD og indvindingsoplande, anbefales det, at der stilles vilkår om, at arealet efter-

behandles til naturformål, fritidsformål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden anvendelse af 

pesticider eller gødningsstoffer. Der er, ifølge OIS42, tre ejendomme med egen vandforsyning 

indenfor det miljøvurderede areal, og yderligere fire ejendomme med egen vandforsyning inden-

for 150 m fra det miljøvurderede areal. Da disser boringer ikke er registrerede, kan det ikke vur-

deres, hvilke dybder og magasiner, der indvindes fra. Det skal sikres, gennem vilkår i en evt. 

gravetilladelse, at der angives afstandskrav mellem råstofindvinding og boringer til privat hus-

holdning. Der forventes ikke betydelige kvantitative påvirkninger af indvindingsboringer i nærom-

rådet, da grundvandssænkningerne fra drift af boringerne ofte vil være større end påvirkningen 

fra en eventuel råstofindvinding under grundvandsspejlet. 

 
VejleMuseerne 
Indledningsvis skal det bemærkes, at der i det foreslåede graveområder på forhånd er kendskab 

til meget få fortidsminder, og der ud denne synsvinkel er tale om et ret velvalgt områder.  

At der ikke på forhånd er registreret fortidsminder betyder ikke, at det ikke kan vise sig, at der i 

et vist omfang faktisk befinder sig væsentlige fortidsminder under muldlaget. Vi må altså kraftigt 

anbefale, at der forud for råstofindvinding gennemføres arkæologiske forundersøgelser efter 

reglerne i museumslovens §26.  

 

: 

I områdets sydøstlige hjørne er registreret en overpløjet gravhøj, hvis bevaringsforhold skal af-

klares inden start på råstofindvinding. I området er de på de højere arealer nogle steder hvor 

forhistorisk bebyggelse kan have været oplagt. 

 

Svar: Miljørapporten beskriver og vurderer på museets opmærksomhedspunkter. Vedr. frivillig 

forundersøgelse forud for anlægsarbejdet er det først relevant i forbindelse med ansøgning om 

gravetilladelse. 

 
Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 
Støjpåvirkning: Det er beskrevet, at der ligger et aktivt graveområde 450 meter øst for forslaget. 

Der er mere end 450 meter til nærmeste graveområde ”Vandel flyveplads”.  

 

Svar: Ja der er ca. 1 km til det nærmeste graveområde – dette vil blive rettet i screeningen. 

 

Lyd og refleksioner: (bør undersøges nærmere). Det forudsættes at der ikke graves om natten. – 

da lyskilder bliver placeret så de ikke oplyser naboarealer. Der bør ikke være forudsætninger for 

tilladelsen i vurderingen. 

 

Svar: Lys vurderes i miljørapporten, og der foreslås afværgetiltag til at reducere lysgener af na-

boarealer. 

 

Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 

 

Billund Lufthavn 
Høringssvaret fremgår i store træk nedenfor: 

                                                   
42 www.ois.dk 
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Projektområdet/råstofindvindingsområdet er beliggende blot 1,2 km syd for tærsklen af 

start-og landingsbanerne på Billund Lufthavn. 

 
Umiddelbart vurderes placering af et graveområde under grundvandsspejl (gravesø), blot 
1,2 km fra tærsklen til start- landingsbanen på Billund Lufthavn, for problematisk i for-
hold til flysikkerhed, i forbindelse med fly-operationer på lufthavnen.  
I henhold til DMU’s Tekniske anvisning nr. 23, 2006, ligger råstof- indvindingsområdet, 
(gravesøen), inden for en afstand (0-6 km) i forhold til start- landingsbanen, hvor vådom-
råder større end 2000 m2 direkte anses for uønskede.  
 

Det vurderes at råstofindvinding under grundvandsspejl, ved Vandel By, Randbøl, blot 1,2 

km fra tærsklen til Billund Lufthavn, vil have en negativ indvirkning på flysikkerheden i 

forbindelse med fly-operationer på Billund Lufthavn, såfremt det indebære åbenstående 

vandspejl af nogen art. 

 

Svar: Oplysningerne tages til efterretning. 
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mens NIRAS har været hovedskribent på det øvrige indhold. Region Syddan-
mark er ansvarlig for miljøvurderingens endelige udformning. 



27. april 2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner, der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår i 

vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Vester Hornstrup i Vejle Kommune, behandles 

forholdet til det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 3.5:  

Det miljøvurderede areal ligger 50-400 meter syd og vest for Natura 2000-område nr. 81 ”Øvre Grejs Ådal”, 

som udgøres af habitatområde H70.  

Det er i rapporten konkluderet, at grundet den korte afstand til Natura 2000 området og 

habitatnaturtyperne kan det ikke afvises, at evt. gravning under grundvandsspejl kan påvirke 

grundvandsstanden og habitatnaturtyperne inden for det beskyttede område. 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 70: 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


27. april 2021   

For habitatområde nr. 70 er eneste foreslåede ændring, at naturtypen ret næringsfattige søer tilføjes 

udpegningsgrundlaget.  

Det miljøvurderede areal ligger tæt ved Natura 2000-området 81 Øvre Grejs Ådal (Habitatområde H70). En 

række af de naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget, er følsomme overfor ændringer i 

grundvandsstanden og vandtilførslen. Den tilføjede naturtype vurderes ikke at ændre Natura 2000-

områdets sårbarhed overfor råstofgravning i det miljøvurderede areal. Grundet den korte afstand til Natura 

2000 området og habitatnaturtyperne kan det ikke afvises, at evt. gravning under grundvandsspejl kan 

påvirke grundvandsstanden og habitatnaturtyperne indenfor det beskyttede område. Stor vandsalamander, 

der også udgør en del af udpegningsgrundlaget, og som desuden er bilag IV-art, kan ligeledes blive påvirket, 

hvis evt. gravning under grundvandsspejl medfører sænkninger i grundvandsstanden. Den mulige 

miljøpåvirkning kan afværges ved minimering eller forbud mod gravning under grundvandsspejlet. 

På baggrund af ovenstående vurderer Region Syddanmark, at det med de foreslåede 

afværgeforanstaltninger kan afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller arter på 

hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-

områdets integritet. Det foreslåede opdaterede udpegningsgrundlag medfører dermed ingen ændring i 

forhold til miljørapportens afsnit 3.5 og 4. 
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Bilag 1: Screening af det miljøvurderede areal



 

 
 

1 INDLEDNING 

Denne miljørapport handler om et område som er foreslået af Jørgen og Peter 
Olesen i forbindelse med, at regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstof-
plan 2016. 

Miljørapporten er udarbejdet for at afklare, hvilken miljøpåvirkning det vil resulte-
re i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde. 

Vurderingen indgår som en del af den samlede miljøvurdering af forslaget til 
Råstofplan 2016, der udføres af Region Syddanmark. Miljøvurderingen af råstof-
planen sker i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer.  

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurderingen foretaget en høring af 
de berørte myndigheder. 

Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold der beskrives i miljøvurde-
ringen, afvejes i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af 
råstofressourcernes udnyttelse samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn.  

I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold 
- også den råstofressource, der forventes at være i området. 

På baggrund af denne miljørapport og den samlede miljøvurdering af forslaget til 
Råstofplan 2016 har Regionsrådet besluttet at foreslå, at arealet ikke udlægges 
som graveområde. 

 

2 IKKE TEKNISK RESUMÉ 

Region Syddanmark har foretaget en vurdering af de potentielle miljøpåvirknin-
ger der kan være forbundet med råstofgravning ved Vester Hornstrup. Forud for 
miljøvurderingen er der foretaget en screening af arealet, se bilag 1, som har 
peget på, hvilke faktorer, der vurderes at kunne medføre en væsentlig miljøpå-
virkning som følge af råstofindvinding. Miljøvurderingen behandler disse emner 
nærmere. 

For Vester Hornstrup er der i screeningen peget på, at der kan ske en væsentlig 
påvirkning af de landskabelige interesser, de rekreative interesser, det nærlig-
gende habitatområde Grejs Dal og Natura2000-området 81, Øvre Grejs Ådal, 
samt af trafikken.  

Screeningen har været i høring hos Vejle Kommune, VejleMuseerne og Natur-
styrelsen, hvoraf de 2 førstnævnte har indsendt udtalelser. Disse udtalelser ind-
går i denne miljøvurdering. 

Det miljøvurderede areal består af 2 delarealer med dyrkede marker og ligger 
ovenfor en skråning ned mod Grejs Ådal og Fårup Sø. Der vil ikke være indsigt 
fra søen over det miljøvurderede areal, men fra de omkringliggende veje, Fårup-
vej, Skovdallundvej og den nordligste del af V. Hornstrupvej vil der være indsigt 
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over dele af arealerne. Den landskabelige påvirkning vil være højst under indvin-
dingen, men da råstofindvindingen er en irreversibel proces, vurderes påvirknin-
gen at være til stede efter endt råstofindvinding og efterbehandling, men i mode-
rat form. Den landskabelige påvirkning kan vanskeligt afværges, men kan even-
tuelt minimeres gennem specifikke krav til grave- og efterbehandlingsplanerne. 

Det miljøvurderede areal grænser op til et areal omkring Fårup Sø, der er udlagt 
som friluftsområde og støjfølsomt friluftsområde i Vejle Kommunes Kommune-
plan 2013. De rekreative aktiviteter i området knytter sig til udflugtsmålet Skov-
dallund Kro, Fårup Sø Camping samt kolonihaverne langs søbredden. Desuden 
er der diverse søaktiviteter ved Fårup Sø, der løber regionale cykelstier i områ-
det og Fårup Sø anvendes som badesø.  

Det miljøvurderede areal er udpeget som nationalt geologisk interesseområde 
”Vejle Ådal” Lokaliteten er en af de mest karakteristiske tunneldale i det danske 
glaciale landskab og betragtes som et typeeksempel herpå. Landskabet viser 
resultatet af et komplekst sammenspil mellem isens og smeltevandets erosions- 
og aflejringsprocesser og har derfor stor undervisningsmæssig værdi. 

På baggrund af den landskabelige påvirkning samt den øgede støjpåvirkning og 
øgede trafikbelastning vurderes de tilsammen at udgøre en kumulativ effekt på 
det udlagte friluftsområde og støjfølsomme friluftsområde omkring Fårup Sø. 
Miljøpåvirkningen af de rekreative interesser kan kun vanskeligt afværges, men i 
en eventuel råstoftilladelse kan der stilles krav til støjforhold i form af arbejdsti-
der, maskintyper, støjvolde og lign. 

Det miljøvurderede areal ligger tæt ved Natura 2000-området 81 Øvre Grejs Ådal 
(Habitatområde H70) og de beskyttede naturtyper fersk eng, mose, sø og over-
drev. En række af de naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget, er følsomme 
overfor ændringer i grundvandsstanden og vandtilførslen. Grundet den korte 
afstand til Natura 2000 området og habitatnaturtyperne kan det ikke afvises, at 
evt. gravning under grundvandsspejl kan påvirke grundvandsstanden og habitat-
naturtyperne inden for det beskyttede område. Stor vandsalamander, der også 
udgør en del af udpegningsgrundlaget, og som desuden er en internationalt be-
skyttet art (såkaldt bilag IV-art iflg. habitatdirektivet), kan ligeledes blive påvirket, 
hvis evt. gravning under grundvandsspejl medfører sænkninger i grundvands-
standen. Den mulige miljøpåvirkning kan afværges ved minimering eller forbud 
mod gravning under grundvandsspejlet. 

Det miljøvurderede areal vurderes ikke at indeholde egnede yngle- og rasteste-
der for internationalt beskyttede arter (bilag IV-arter) eller at kunne påvirke den 
økologiske funktionalitet for de yngle- og rasteområder for flagermusearter (bilag 
IV-arter). 

Fra det miljøvurderede areal kan trafikken gå gennem byområderne ved Jelling, 
Balle, Bredsten eller Jennum og vil lokalt medføre en stigning i antallet af lastbi-
ler på en række mindre veje, der ikke er dimensioneret til at den tunge trafik. 
Korteste vej er gennem Jelling eller gennem Balle til Ballevej. 
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Ved flere af de mulige ruter kan der være et sammenfald mellem den tunge trafik 
fra råstofgraven og trafik til nærliggende skoler. Det kan således ikke afvises, at 
en indvinding af råstoffer på det miljøvurderede areal kan medføre en øget risiko 
for ulykker som følge af forøget trafikbelastning med tunge køretøjer, særligt for 
bløde trafikanter.  

Regionsrådet vurderer, at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding 
medfører at arealet ikke bør udlægges som graveområde. 

3 BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

Det miljøvurderede areal er på ca. 30 hektar. Det ligger i landzone og er udlagt til 
landbrugsområde. Området ligger nordvest for Vejle mellem Jelling og Bredsten 
og består af 2 delarealer, der ligger på hver sin side af Vester Hornstrupvej, se 
figur 1. Der ligger flere enkeltejendomme op til og tæt på det miljøvurderede 
areal. 

Der er foretaget 5 boringer på det sydligste delareal af 4-8 meters dybde, hvoraf 
der er foretaget en kornstørrelsesanalyse af 1 m af råstofforekomsten i den ene 
boring. På det nordligste delareal er der foretaget 14 boringer af 4-10 meters 
dybde, hvoraf der er foretaget kornstørrelsesanalyser af hele råstofforekomsten i 
6 af boringerne.  

Ressourceopgørelsen er baseret på de udførte boringer på arealerne. Opgørel-
sen af indholdet af grus og sten > 2 mm er for det sydlige areal er baseret på de 
skønnede gennemfaldsprocenter ud fra beskrivelser af lagene, se Tabel 1. 
Kornstørrelsesanalysen fra det sydlige areal er anvendt for den ene meter, den 
er udført for. Ud fra denne kornstørrelsesanalyse vurderes det dog, at de skøn-
nede gennemfaldsprocenter estimerer indholdet af grus og sten > 2 mm for lavt, 
da analysen viser et gennemfald på 27 % for lag beskrevet som svagt gruset og 
gruset.  

 

Betegnelse Skønnet gennemfald [%] 
Svagt gruset sand* 95 
Gruset sand 90 
Stærkt gruset sand 75 
Sand og grus 65 
Grus og sand 50 
Grus 50 
Grus og sten 40 
Sten 20 

Tabel 1: Region Syddanmarks tidligere anvendte skønnede gennemfaldsprocenter for 
grus og sten > 2 mm, anvendt for boringer fra Jupiterdatabasen. *Betegnelsen 
'svagt gruset sand' er tilføjet af, og gennemfaldsprocenten er skønnet af, NIRAS. 
De skønnede gennemfaldsprocenter er i denne miljøvurdering anvendt for borin-
ger, hvor der ikke foreligger kornstørrelsesanalyser. 
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Opgørelsen af indholdet af grus og sten > 2 mm er for det nordlige areal er base-
ret på kornstørrelsesanalyser i de 6 boringer, hvor forekomsten er analyseret. 
Her ses også, at de skønnede gennemfaldsprocenter estimerer indholdet af grus 
og sten > 2 mm for lavt, sammenlignet med de udførte kornstørrelsesanalyser. 
Boringerne uden kornstørrelsesanalyser indgår derfor ikke i opgørelsen af grus 
og sten > 2 mm. 

Tabel 2 viser en opsummering for det miljøvurderede areal. 

Forslag  Vester Hornstrup 
Areal (ha) 30 
Sand, grus og sten udnyttelig del i 
alt(1000 m3) 1000 
Sand, grus og sten udnyttelig del under 
grundvandsspejl (1000 m3) 200-250 

Grus og sten > 2mm (1000 m3) 210 
Gravedybder (m) 0 – 8,4 m 
Gravning under grundvand nej eller meget begrænset 

Tabel 2: Forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding på det miljøvurderede 
areal.  

 
 

3.1 Scoping 

Miljøscreeningen er sendt til Vejle Kommune, VejleMuseerne og Naturstyrelsen, 
hvoraf de 2 førstnævnte har indsendt udtalelser. Udtalelsen fra Vejle Kommune 
indeholder følgende, der skønnes at kunne påvirke miljøparametre væsentligt: 

”Vejle Kommune finder, at områdets landskabelige, natur- og friluftsmæssige 
interesser er af en så væsentlig karakter, at der ikke bør arbejdes videre med 
dette udlæg.  
Området er af national geologisk interesse og er udpeget som særligt værdifuldt 
landskab. Ligeledes ligger graveområdet op til Natura 2000-område 81 ’Øvre 
Grejs Ådal’ og her er krav om at sikre optimal hydrologi på alle de omkringlig-
gende naturarealer. Hydrologi projektet forventes iværksat 2016.  
Samlet er området meget velbesøgt og har pga. de mange værdier særlig be-
tydning for friluftslivet og den videre udvikling af kommunens oplevelses- og 
naturnetværk. Området er knudepunkt for en række nationale og regionale stisy-
stemer som blandt andet knytter UNESCO Monumentmiljøet sammen med den 
øvrige kulturhistorie i Vejle Ådal og Hærvejsområdet. Trafikbelastning, støj og 
indsigt til graveområdet, vurderes at være ødelæggende for områdets frilufts-
mæssige værdier og potentiale. Derfor bør der være helt særlige samfunds-
mæssige behov for områdets råstofressourcer, for at de landskabelige, frilufts-
mæssige og geologiske interesser tilsidesættes.  
 
En nærmere redegørelse for de geologiske og landskabelige værdier er beskre-
vet i vedhæftede dokument vedr. landskabskaraktermetoden.  
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Med hensyn til Natura 2000-område henvises til Natura 2000-planen for område 
81 ’Øvre Grejs Ådal’.”  
 
VejleMuseerne bemærker at landskabets form er sådan, at det er sandsynligt at 
der kan være både ukendte, overpløjede gravhøje samt ukendte fortidige bebyg-
gelser på arealet. Nærheden til den historiske landsby Vester Hornstrup og det 
besynderlige forhold, at landsbynavnet ”Ustrup” indgår i navnet på én af gårdene 
i Vester Hornstrup, gør det sandsynligt, at der kan påtræffes forgængere for 
landsbyen på arealet. 

VejleMuseerne anbefaler kraftigt, at der forud for meddelelse af gravetilladelser i 
området udføres arkæologiske forundersøgelser af de relevante arealer, så det 
på forhånd kan afklares, om der er problemer med ukendte fortidsminder. 
 

3.2 Miljøparametre 

På baggrund af den gennemførte screening og scoping er det vurderet, at føl-
gende miljøparametre kan blive påvirket væsentligt, hvis det miljøvurderede 
areal optages i Forslag til Råstofplan 2016, se Figur 1 og Figur 2: 

 Landskabelige interesser (se kapitel 3.3) 
 Rekreative interesser (se kapitel 0) 
 Habitatområdet Grejs Dal og natur (Natura 2000-område 81 Øvre Grejs 

Ådal (Habitatområde H70), se kapitel 3.5) 
 Trafik (se kapitel 3.6) 
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Figur 1. Det miljøvurderede areal og de væsentlige miljøpåvirkninger, der skal vurderes: 
Landskabelige interesser samt Natura 2000-område 81 Øvre Grejs Ådal (Ha-
bitatområde H70). Indsat oversigtskort med graveområdets placering (rød) 

 

Figur 2. Det miljøvurderede areal (rød) og de væsentlige miljøpåvirkninger, der skal vur-
deres: Friluftsarealer (grågrøn), støjfølsomme friluftsarealer (lysegrønne) 

Det fremgår af screeningen, at området er udpeget som bevaringsværdigt land-
skab, og indvindingen vurderes at have en væsentlig påvirkning på landskabet, 
herunder grundlaget for udpegning som geologisk interesseområde. 
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Vurderingen af den væsentlige påvirkning af det udlagte friluftsområde og støj-
følsomme friluftsområde omkring Fårup Sø skyldes den kumulative effekt på de 
udlagte områder fra den landskabelige påvirkning, grundet den delvise placering 
i et område udlagt som bevaringsværdigt landskab og den øgede trafik og støj i 
området.  
 
Det miljøvurderede areal ligger indtil 50 meter fra Natura 2000-område 81 ”Øvre 
Grejs Ådal” (Habitatområde H70) som ligger umiddelbart øst og nord for det 
miljøvurderede areal. Grundet den korte afstand til Natura 2000-området og 
habitatnaturtyperne kan det ikke afvises, at evt. gravning under grundvandsspejl 
kan påvirke grundvandsstanden og habitatnaturtyperne inden for det beskyttede 
område. 
 
Da transporterne foregår af mindre veje, og da der vil være et sammenfald mel-
lem tung trafik og bløde trafikanter, vil det forventes, at der er en større risiko for 
ulykker. Dette vurderes, at være en væsentlig miljøpåvirkning.  
 

3.3 Landskabelige interesser 

Det miljøvurderede område ligger i den øvre del af Grejsådalen øst for Fårup Sø. 
Grejsådalen er en tunneldal, der her er 1,5 km bred. Tunneldalen er skarpt ned-
skåret i morænefladen der tættest på skrænten ligger i kote 92. Bunden af dalen 
ligger i kote 48 (Fårup søflade).  Der er altså en markant højdeforskel. De aktuel-
le arealer udgør del af nogle småbakker i bunden af dalen. 

Det miljøvurderede areal er udpeget som nationalt geologisk interesseområde 
”Vejle Ådal”  af Miljøministeriet i 1984 og beskrevet i bogen ”Geologisk Set – Det 
sydlige Jylland”1: 

”Lokaliteten er en af de mest karakteristiske tunneldale i det danske glaciale 
landskab og betragtes som et typeeksempel herpå. Landskabet viser resultatet 
af et komplekst sammenspil mellem isens og smeltevandets erosions- og aflej-
ringsprocesser og har derfor stor undervisningsmæssig værdi.” 

De ås-agtige strukturer i området mellem morænefladen og bunden af ådalen er 
en væsentlig del af denne fortælling. 

Det miljøvurderede areal er også udlagt som bevaringsværdigt landskabsområde 
i Vejle Kommunes Kommuneplan 2013. Det bevaringsværdige landskab er en 
del af Grejs ådal, og beskrives i kommuneplanen som ”Meget markant dalforløb, 
øvre del præget af åbne eng strækninger og lukkede skræntskove, nedre del 
præget af industrier omkring åen, af jernbane og byudvikling.” 
 

                                                      
1 Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 2003: geologisk Set – det 

sydlige Jylland. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. 
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Vejle Kommune har i deres høringssvar, se kapitel 3.1, fremsendt følgende land-
skabsanalyse udført ved hjælp af landskabskaraktermetoden: 
 

”Karakterområde: Øvre Grejs Ådal og Fårup Sø  

Karakterområdet er en del af et større tunneldalsystem, som har ligget parallelt 
med Vejle Ådal. Dalen er afspærret med randmoræneaflejringer fra et senere 
isfremstød ved Sødover-tærsklen mellem Engelsholms Sø og Ollerup Kær. Åda-
len er præget af markant dødisrelief med bakker og lavninger, hvor Fårup Sø i 
dag ligger i den største lavning. Fårup Sø får primært sit vand fra undersøiske 
kilder, og fra søen har Grejs Å i dag sit udspring. På begge sider af søen, i tun-
neldalens længderetning, kan man se den flade dalbund. Dels ved Ollerup Kær 
og dels langs Grejs Å mellem Fårup Sø og Rugballe Skov, hvor ådalen snævre 
markant ind og landskabet forandres. Dalbunden består primært af ferskvands-
dannelser (gytje og sand), mens skrænter og dødislandskabet primært består af 
moræneler og smeltevandssand.  
Landskabet er åbent eller transparent værende på mellem skala, og kan over-
skues i sin helhed fra de højtliggende skrænter. Dalbunden udgøres af kær, 
enge som holdes åbne ved afgræsning eller slæt, eller moser hvor der tidligere 
gravet tørv. I dag er disse moser overvejende groet til med pilekrat eller oprenset 
som småsøer. Diger, hegn og grøfter går vinkelret på åens forløb, men en del af 
disse er sløjfet eller fyldt op i forbindelse med vådområdeprojekter. De nordlige 
skrænter er skovklædte – Jelling Skov – og her ligger Jelling Golfbane som et 
åbent landskabselement. På sydsiden af Fårup Sø ligger Fårup Sø Camping.  
Ved skræntfoden og i dødislandskabet findes mange kildevæld hvor ved der blev 
gravet efter kildekalk. Især langs skræntfoden ved Jelling Skov kan man stadig 
se spor efter disse grave, om end mange er skjult i tilgroning. Ved flere kilder har 
der tidligere ligger vandmøller bl.a. Fårup og Skovdallund vandmølle, og i 
1950/60erne er der mange steder etableret dambrug.  
Markstrukturen udgøres generelt af mellemstore lodder omkring gårdene og ned 
mod søen eller åen. Generelt ligger landbrugsbebyggelsen som selvstændige 
ådalsbrug ved ådalens terrasser i dødis-landskab eller på skrænternes irregulæ-
re bakker Både bebyggelses- og infrastruktur kan erkendes tilbage på høje må-
lebordskort, men er sandsynligvis meget ældre.  
 
Området angives som ”Stærkt karakteristisk”. 
 
Vejledende retningslinje  

Ådalens åbne og udstrakte landskab opleves som værende på mellemskala-
niveau, men de tydelige omgivende skrænter giver en rumlig afgræsning, hvorfor 
landskabet er meget sårbart overfor nye anlæg som er af stor skala.  
Placering af anlæg mv. bør nøje overvejes, da der mange steder iværksættes 
fremadrettet projekter for at skabe åbne landskaber. Planlægningen bør derfor 
overvejende tage afsæt i topografien og gamle robuste skovpartier, levende 
hegn og skovsumpe, mens yngre beplantninger, pilekrat og nåleskove med tiden 
muligvis fjernes.  
Der bør ikke ske ændringer, der bryder følgende af landskabets karakteristiske 
mønstre og strukturer: åbne naturlige enge og kær i dalbund; selvstændige små 
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til mellemstore bebyggelser som ’putter’ sig i det bakkede dødislandskab eller på 
skrænterne; tydelige gamle skræntskove og overdrev på skrænterne; åbne kil-
devæld eller kildevæld i gamle ellesumpe; samt spor af kildekalkgrave og møl-
lemiljøer.  
Der skal udvises særlig forsigtighed i forbindelse udsigter samt visuel sammen-
hæng til landskaberne nord og syd for ådalen. Fra skrænterne er der ofte en god 
udsigt til modsatte dalside samt morænefladen ovenfor. Det er derfor vigtigt at 
forholde sig til, hvor langt et eventuelt byggeri mv. vil kunne ses.” 
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Det aktuelle område og de nærmeste omgivelser 

Region Syddanmark har gennemført en detailanalyse af den aktuelle del af 
dalen. Området har en meget sammensat karakter, idet mange aspekter af 
dannelsen demonstreres på dette sted (Figur 3). 

 
Figur 3. Landskabsformerne i området. Område E omfatter småbakkerne, herunder det 

ansøgte område og campingpladsen ved Fårup sø. 

Tunneldalen er skarpt nedskåret i morænefladen (A) der tæt på skrænten ligger i 
kote 92 ovenfor området. Bunden af dalen (B) ligger i kote 48 (Fårup søflade).  
Skrænten (markeret med C) er visse steder meget stejl (25 grader), andre steder 
bærer den præg af erosion som udskridning (Nord for Fårup Sø, område C1) 
eller dannelse af kløfter (golfbane øst for vejen til Jelling, område D).  
Skrænterne står i kontrast til dalens jævne bund og morænefladen der ligger 
nord og syd for dalen.  
Skrænterne har et meget varieret udtryk, stejle eller eroderede.  
På det område hvor graveområdet ønskes placeret (E), har området præg af 
småbakker, hvis top ligger i kote 70. Der er tale om åsagtige strukturer dannet 
under isen. 
Fra ådalens bund er der åbent udsyn langs denne. Skrænter og bakker som dem 
ved Vester Hornstrup fremstår tydeligt fra dalbunden og kan ses over store af-
stande (Figur 4). 
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Figur 4. Fra ådalens bund er der vidt udsyn (foto 1221). 

Der er særlige oplevelsesmuligheder ved kørsel ad Skovdallundvej, Vester 
Hornstrupvej og Fårupvej, idet man nærmer sig dalbunden ad snirklede veje. 
Disse veje er udpeget som del af de regionale cykelruter: Engelsholmruten og 
Middelalderruten. 
 

 

Figur 5. Fra golfbanen ses det østlige delområde tydeligt midt i billedet bagved og øst for 
gården til venstre i billedet. Foto: Peter Ruhlmann, 2015. 

Campingpladsen og cykelruterne, der mødes umiddelbart nord for det ansøgte 
areal, afspejler interessen for at opleve landskabet. 
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Figur 6. Det sydlige område er karakteriseret af bølgende bakker, her set fra Fårupvej. 

 

Figur 7. Det sydvestlige areal ses her fra den regionale cykelrute på Tingvejen øst for ned 
mod dalen. Det sydvestlige areal ligger mellem vejen med bilen og et skel, der 
ligger bag rækken af grantræer.  Bygningerne i baggrunden er Fårupgård på 
den anden side af Fårup Sø.  Foto: Peter Ruhlmann, 2015. 

 

3.4 Rekreative interesser 

Det miljøvurderede areal er ikke udlagt til friluftsområde i Vejle Kommunes 
Kommuneplan 2013, men grænser op til et areal omkring Fårup Sø som er ud-
lagt som såvel friluftsområde som støjfølsomt friluftsområde: ”Rekreativt område 
ved Jelling Skovvej i Jelling”. Områdets anvendelse er fastlagt til bynære rekrea-
tive fritidsformål som natur- og fritidsområde med skov mv.  
På nordsiden af dalen er ”Skovdallund”, en lille bebyggelse med skove, kro og 
en samling huse udpeget som kulturhistorisk værdifuldt og som udflugtsmål. 
I nærområdet ligger udover udflugtsmålet Skovdallund Kro, Fårup Sø Camping 
samt kolonihaverne langs søbredden. Desuden er der golfbane, diverse søaktivi-



 

 14 

teter ved Fårup Sø, og der løber regionale cykelstier i området, og Fårup Sø 
anvendes som badesø. 
 
Som nævnt i kapitel 3.1 har Vejle Kommune i deres høringssvar udtalt, at ”områ-
det er knudepunkt for en række nationale og regionale stisystemer som blandt 
andet knytter UNESCO Monumentmiljøet sammen med den øvrige kulturhistorie 
i Vejle Ådal og Hærvejsområdet. Trafikbelastning, støj og indsigt til graveområ-
det, vurderes at være ødelæggende for områdets friluftsmæssige værdier og 
potentiale. Derfor bør der være helt særlige samfundsmæssige behov for områ-
dets råstofressourcer, for at de landskabelige, friluftsmæssige og geologiske 
interesser tilsidesættes.”  
 
Den rekreative værdi for området består i at kunne benytte Skovdallund, Cam-
pingpladsen, kolonihaverne og Fårup Sø samt færdes til fods og på cykel på de 
mindre veje i området omkring Vejle Ådal i et område med en begrænset støjpå-
virkning. Påvirkningen fra råstofindvinding i området med hensyn til støj og trafik 
vil forekomme i de perioder, hvor en råstofgrav er i drift på arealet. Der er såle-
des tale om en midlertidig og reversibel påvirkning. Mens råstofgraven er i drift 
vurderes påvirkningen på de rekreative interesser fra støj og trafik at være mo-
derat. I de perioder hvor der ikke foretages indvinding på arealet, og hvor der 
ikke er trafik til og fra en råstofindvinding, vil der ikke være en påvirkning fra støj 
og trafik. Da den rekreative værdi af området i høj grad også er knyttet til ople-
velsen af landskabet, må de kumulative effekter under råstofindvindingen på den 
rekreative værdi opfattes som høj, mens påvirkningen efter endt råstofindvinding, 
når arealet er efterbehandlet må opfattes som moderat.  
 
På baggrund af den landskabelige påvirkning samt den øgede støjpåvirkning og 
øgede trafikbelastning vurderes der at være en kumulativ effekt på det udlagte 
friluftsområde og støjfølsomme friluftsområde omkring Fårup Sø. 
 

3.5 Habitatområde H70 Øvre Grejs Ådal og natur 

Det miljøvurderede areal ligger 50-400 meter syd og vest for Natura 2000-
område 81 Øvre Grejs Ådal (Habitatområde H70) og de beskyttede naturtyper 
fersk eng, mose, sø og overdrev.  
 

De nærmest beliggende habitatnaturområder er rigkær, bøg på muld, kransnåls-
alge-sø og næringsrig sø (Fårup Sø), der alle ligger indenfor 300-500 meters 
afstand fra den nordligste del af det miljøvurderede areal. Fårup Sø er jf. Vand-
plan 2009 beskrevet som kalkrig, ikke brunvandet fersk og dyb. Søen opfylder 
ikke miljømålet i Vandplan 2009, hvilket skyldes næringsstofbelastning.  
 
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 81 Øvre Grejs Ådal (Habitatom-
råde H70) er vist i figur 3.  
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pegningsgrundlag for Habitatområde nr. 70  

Naturtyper: Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) 

 Vandløb (3260)  Kalkoverdrev* (6210) 

 Surt overdrev* (6230) Tidvis våd eng (6410) 

 Urtebræmme (6430) Hængesæk (7140) 

 Kildevæld* (7220) Rigkær (7230) 

 Bøg på mor med kristtorn (9120)  Bøg på muld (9130) 

 Ege-blandskov (9160) Elle- og askeskov* (91E0) 

Arter: Skæv vindelsnegl (1014)  Bæklampret (1096) 

 Stor vandsalamander (1166) Odder (1355) 

 
Figur 3. Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 
2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter 
fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret natur. 
 
En række af naturtyperne, som udgør udpegningsgrundlaget, er følsomme over-
for ændringer i grundvandsstanden og vandtilførslen. Det er kransnålalge-sø, 
vandløb, kildevæld, næringsrig sø, tidvis våd eng, hængesæk og rigkær.  
Indvinding af vand til grusvask, vådsortering og vanding af materialestakke infilt-
reres igen og vurderes at have en mindre væsentlig påvirkning af udpegnings-
grundlaget for det beskyttede område og habitatnaturtyperne.  
 
Grundet den korte afstand til Natura 2000 området og habitatnaturtyperne kan 
det ikke afvises, at evt. gravning under grundvandsspejl kan  påvirke grund-
vandsstanden og habitatnaturtyperne inden for det beskyttede område. 
 
Der er konstateret spor af odder langs Grejs Å og langs bredderne af Fårup Sø. 
Odder lever i tilknytning til vådområder, og findes i både stillestående og rinden-
de vand, især søer og moser med store rørskovsområder. For at odderen kan 
trives, skal de våde naturområder have et højt naturindhold. Odderen er især 
aktiv i perioden fra skumring til solopgang, og opholder sig om dagen i en hule i 
brinken eller under buske, træer eller andet, der kan give ly. Ungerne fødes i en 
sikker hule i et afsides, uforstyrret sø- eller moseområde. Levestederne udenfor 
ynglesæsonen er mere varierede, og kan forekomme mange steder langs vand-
løb og søer. Der ligger åer på begge sider af det nordlige delareal af det miljø-
vurderede areal, og den ene af åerne har sit udløb i den nordligste del af det 
sydlige delareal. Det vurderes, at det miljøvurderede areal, samt nærområde 
omkring ikke indeholder egnede leve- og ynglesteder for odder, da området er 
forholdsvist forstyrret af støj og menneskelige aktiviteter. Det vurderes derfor, at 
den øgede forstyrrelse i forbindelse med en råstofindvinding i området  ikke vil 
påvirke odderen. 
 
Der er registreret to levesteder for stor vandsalamander indenfor 410 – 450 m fra 
den nordligste del af det miljøvurderede areal. Stor vandsalamander foretrækker 
næringsfattige, solbeskinnede vandhuller. I vandhullerne parrer salamanderne 
sig og opholder sig frem til slutningen af sommeren. I sensommeren forlader de 
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voksne individer vandhullerne, indtil de i oktober opsøger et overvintringssted. 
Uden for yngletiden findes salamanderen primært i skove og enge, men findes 
også i kældre, udhuse og lignende. Størstedelen af bestanden opsøger leveste-
der inden for få hundrede meter fra ynglestederne, men enkelte individer kan 
vandre op til 1 km. Levestederne er oftest knyttet til skov og til menneskeboliger. 
Såfremt der ikke indvindes under grundvandsspejlet, så grundvandsstanden ikke 
ændres, vurderes det, at stor vandsalamander ikke vil blive påvirket i forbindelse 
med råstofindvinding på det miljøvurderede areal. 
 
Bæklampret lever i Grejs Å. Råstofindvinding på det miljøvurderede areal vurde-
res ikke at påvirke bæklamprettens levesteder. 
 
Der er ikke registreret skæv vindelsnegl indenfor Natura 2000-ormådet i nærhe-
den af det miljøvurderede areal, og det vurderes ikke at det miljøvurderede areal 
samt umiddelbare nærområde indeholder egnede levesteder for skæv vindel-
snegl.  
 
Bilag IV arter 

Ifølge ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” er der potentielt 
følgende bilag IV-arter i samme 10 x 10 km kvadrat, som det miljøvurderede 
areal er beliggende i; Damflagermus, vandflagermus, brun flagermus, sydfla-
germus, troldflagermus, pipistrelflagermus, dværgflagermus, odder, markfirben, 
stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. Ingen af arterne er registreret 
indenfor det miljøvurderede areal.  

Arterne odder og stor vandsalamander er på udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-området, og arternes levevis er beskrevet i afsnittet ovenfor. 

Det miljøvurderede areal vurderes ikke at indeholde egnede yngle- og rasteste-
der for markfirben, stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og odder, da 
området overvejende er landbrugsjord i omdrift. Råstofindvinding vurderes derfor 
ikke at påvirke den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for arter-
ne. 

Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen 
og under vinterdvalen. Føden består af insekter som fanges i luften nær vådom-
råder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskel-
lige præferencer mht. fødesøgningsområde. Der er ingen registreringer af fla-
germus nær det miljøvurderede areal, og det vurderes at området ikke indehol-
der egnede yngle- og rastesteder for flagermus, da området overvejende er 
landbrugsjord i omdrift. Råstofindvinding vurderes derfor ikke at påvirke den 
økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for flagermus. 
 
Samlet set kan det ikke afvises, at en råstofindvinding vil kunne påvirke udpeg-
ningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. Grundet den korte afstand 
til Natura 2000 området og de våde habitatnaturtyper kan det ikke afvises, at evt. 
gravning under grundvandsspejl kan påvirke grundvandsstanden og habitatna-
turtyperne inden for det beskyttede område.  
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3.6 Trafik 

Adgangsvejen til det miljøvurderede areal vil sandsynligvis skulle etableres direk-
te ud til Fårupvej, da Vester Hornstrupvej og Skovdallundvej er meget smalle og 
ikke dimensioneret til den tunge lastbiltrafik.   
 
Herfra kan der køres mod sydvest gennem Balle til Ballevej eller gennem Jen-
num til Bredstenvej. Ballevej og Bredstenvej er begge en del af det overordnede 
vejnet. Der kan også køres mod nord ad Fårupvej op til Vejlevej igennem Jelling 
By. Endelig kan der køres ad Skovdallundvej og Høgsholtvej gennem Høgsholt 
og den nordvestlige del af Vejle ud til Vardevej. Vardevej er også en del af det 
overordnede vejnet.  
 

Alt efter rutevalg vil der være ca. 3,5 -7 km ud til det overordnede vejnet. Korte-
ste vej er gennem Jelling eller gennem Balle til Ballevej.  
 
Trafikken til og fra arealet kan dermed gå gennem byområderne ved Jelling, 
Balle, Bredsten eller Jennum, og vil lokalt medføre en stigning i antallet af lastbi-
ler på Fårupvej, Jellingvej, Jennumvej eller Skovdallundvej, der er mindre veje, 
som ikke er dimensioneret til den tunge lastbiltrafik. 
 
Indvinding af råstoffer vil overordnet set altid resultere i en sikkerhedsrisiko. Bl.a. 
i forhold til trafiksikkerhed, som følge af øget tung trafik på veje, der ikke er for-
beredt til dette.  
 
Etablering af en råstofgrav på det ansøgte areal vurderes dog ikke at medføre 
væsentlige ændringer i risikoen for ulykker på det overordnede vejnet, som er 
dimensioneret til at kunne klare merbelastningen af lastbiler fra råstofgraven. 
 
Hvis der køres ad Jennumvej vil transporten ske forbi Skibet Skole. Desuden vil 
der, såfremt der køres igennem Bredsten, være et sammenfald mellem tung 
trafik og kørsel til og fra Bredsten-Gadbjerg Skole. Det kan således ikke afvises, 
at en indvinding af råstoffer på det miljøvurderede areal kan medføre en øget 
risiko for ulykker som følge af forøget trafikbelastning med tunge køretøjer. Dette 
skal ses i lyset af, at flere transportruter til og fra områder går forbi områder med 
skoler og deraf bløde trafikanter.  
 
Da det antages, at uvedkommende ikke opholder sig eller færdes i graveområ-
det, vurderes selve råstofindvindingen på arealet ikke at udgøre en risiko for 
f.eks. naboer.  
 
 

4 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Miljøpåvirkningerne af de landskabelige interesser kan kun vanskeligt afværges, 
da råstofgravning er en irreversibel proces, hvor det bortgravede oprindelige 
landskab og jordlag ikke kan genskabes. Man kan i forbindelse med en eventuel 
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råstoftilladelse stille specifikke krav til grave- og efterbehandlingsplanerne, så 
gener under og efter gravning minimeres. 
 
Miljøpåvirkningerne af de rekreative interesser kan kun vanskeligt afværges, da 
der vil ske en øget støj- og trafikbelastning og da indvindingen vil kunne ses. I 
forbindelse med en eventuel råstoftilladelse kan der stilles krav til støjforhold i 
form af arbejdstider, maskintyper, støjvolde og lignende.  
Det er ikke muligt at minimere merbelastningen af trafik på vejene, da der ikke er 
lovhjemmel til at regulere dette. 
 
De mulige miljøpåvirkninger af Habitatområde H70 Øvre Grejs Ådal og de be-
skyttede naturtyper kan minimeres eller muligvis helt undgås ved minimering 
eller forbud mod gravning under grundvandsspejlet i en eventuel råstoftilladelse. 
En beregning af eventuel grundvandssænknings betydning for naturområderne 
og deres dyre- og planteliv vil kunne afklare påvirkningen.  
 
Miljøpåvirkningerne fra trafik kan som nævnt ovenfor ikke afværges, da det ikke 
er muligt at minimere merbelastningen af trafik på vejene, da der ikke er lov-
hjemmel til at regulere dette. 
 
På baggrund af de opstillede forudsætninger vurderer Region Syddanmark, at 
udpegning af det miljøvurderede areal som graveområde kan udgøre en risiko 
for væsentlig miljøpåvirkning af de landskabelige interesser, rekreative interesser 
og trafik. Det kan heller ikke afvises at udpegning af det miljøvurderede areal 
som graveområde kan medføre en miljøpåvirkning af Natura 2000-området 81 
Øvre Grejs Ådal (Habitatområde H70), men dette kan afværges ved helt eller 
delvist ikke at indvinde under grundvandsspejl. 
 
 

5 ALTERNATIVER 

 

5.1 0-alternativ 

0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, 
og der dermed ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil 
området henligge, som det ser ud i dag. 

For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde 
råstoffer andre steder inden for samme geografiske område. Regionsrådet fore-
tager løbende kortlægning efter råstofforekomster, og forslag til nye indvindings-
områder vil blive fremlagt i kommende revisioner af råstofplanen eller som tillæg 
til en gældende råstofplan. 

Det er vurderes ikke muligt at finde områder, hvor der ikke er landskaber og 
nabobebyggelse, som vil blive påvirket af råstofindvinding. Det forventes dog at 
være muligt at finde alternativer, hvor råstofgravning påvirker landskabet i min-
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dre grad. Miljøbelastning i andre nye alternativer vil da være mindre end ved 
forslaget til området ved Vester Hornstrup.  
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 1 Region Syddanmark: 
Vester Hornstrup 

www.niras.dk 

 

Miljøscreening af nyt graveområde ved Fårupvej, Vejle Kom-

mune  

 

 

Udarbejdet af: CHG 

Kontrolleret af: JQC 

Godkendt af: GLA 

  

Figur 1 

Forslag til nyt graveområde 

ved Fårupvej, Vejle Kom-

mune. 
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 2 Region Syddanmark: 
Vester Hornstrup 

www.niras.dk 

Miljøscreening af nyt graveområde ved Fårupvej 

 

Dette notat udgør en miljøscreening af forslag til nyt graveområdet ved Fårupvej i for-

bindelse med miljøvurdering af Råstofplan 2016, jf. Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer
2
. 

 

Miljøscreeningen har til formål at afklare hvilke miljøparametre, der kunne blive påvir-

ket væsentligt, hvis det nye graveområde optages i Råstofplan 2016. 

 

Resultatet af miljøscreeningen vil således afdække om udlægning af et nyt graveområde 

ved Fårupvej forventes at kunne få en så væsentlig indvirkning på miljøet, at det udløser 

krav om en miljøvurdering i henhold til ovennævnte lov. 

 

 

Beskrivelse af området 

Det nye område omfatter ca. 30 hektar og ligger nordvest for Vejle mellem Jelling og 

Bredsten.  

Området består af 2 delarealer der ligger på hver sin side af V. Hornstrupvej.  

Forslaget er indsendt af Rambøll på vegne af Jørgen og Peter Olsen. Der blev også an-

søgt om at udlægge arealet nord for V. Hornstrupvej i Råstofplan 2012, men dengang 

blev det valgt ikke at udlægge arealet som graveområde.  

Råstofforekomsten består af sand, grus og sten. 

 

Resultat af screeningen 

Screeningen i bilag 1 viser, at der skal udarbejdes en miljøvurdering fordi det vurderes 

at ændringerne i graveområdet ved Fårupvej vil medføre væsentlig indvirkning på føl-

gende miljøparametre: 

 

– Landskabelige interesser 
– Rekreative interesser 
– Habitatområdet ”Grejs Dal” og natur  
– Trafik 

 

Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, og indvindingen vurderes at have 

en væsentlig påvirkning på landskabet, herunder grundlaget for udpegning som geolo-

gisk interesseområde. 

                                                      
2 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 939 af  03.07.2013  af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer  
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 3 Region Syddanmark: 
Vester Hornstrup 

www.niras.dk 

 

Vurderingen af den væsentlige påvirkning af det udlagte friluftsområde og støjfølsom-

me friluftsområde omkring Fårup Sø skyldes den kumulative effekt på de udlagte områ-

der fra den landskabelige påvirkning, grundet den delvise placering i et område udlagt 

som bevaringsværdigt landskab og den øgede trafik og støj i området.  

 

Det foreslåede område ligger indtil 50 meter fra Natura2000-område 81 ”Øvre Grejs 

Ådal” (Habitatområde H70) som ligger umiddelbart øst og nord for det foreslåede gra-

veområde. Grundet den korte afstand til Natura2000-området og habitatnaturtyperne 

vurderes evt. gravning under grundvandsspejl at kunne påvirke grundvandsstanden og 

habitatnaturtyperne inden for det beskyttede område. 

 

Da transporterne foregår af mindre veje, og da der vil være et sammenfald mellem tung 

trafik og bløde trafikanter, vil det forventes, at der er en større risiko for ulykker. Dette 

vurderes, at være en væsentlig miljøpåvirkning.  

 

 

 

 

Figur 2 

Forslag til nyt graveområde 

ved Fårupvej. Matrikelkort. 
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Figur 3 

Friluftsarealer (grågrøn), 

støjfølsomme friluftsarea-

ler (lysegrønne) samt for-

slag til nyt graveområde 

ved Fårupvej. 

 

 

Figur 4 

Natura2000-områder samt 

forslag til nyt graveområde 

ved Fårupvej. 
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Figur 5 

Økologiske forbindelser 

samt forslag til nyt grave-

område ved Fårupvej. 

 

 

Figur 6 

Beskyttede naturtyper 

samt forslag til nyt grave-

område ved Fårupvej. 
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Figur 7 

Beskyttede åer, åbeskyttel-

seslinjer samt forslag til nyt 

graveområde ved Fårupvej. 

 

 

Figur 8 

Bevaringsværdigt landskab 

samt forslag til nyt grave-

område ved Fårupvej. 
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Figur 9 

National geologisk interes-

seområde samt forslag til 

nyt graveområde ved Få-

rupvej. 

 

 

Figur 10 

V2-kortlagte grunde samt 

forslag til nyt graveområde 

ved Fårupvej. 
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Bilag 1 

 

Miljøscreening: 

Skemaet anvendes til at vurdere virkninger på miljøet af en række miljøforhold, om de er relevante/irrelevante, og 

om forholdet er så væsentligt at det skal vurderes nærmere eller om yderligere vurdering ikke er nødvendig.  

 

For hver miljøparameter findes der under feltet ”bemærkninger” en beskrivelse af den potentielle påvirkning af det 

planlagte graveområde efterfulgt af en vurdering om påvirkningen (positiv/negativ) er relevant og/eller væsentlig.  
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Bemærkninger 

 

Befolkning og sundhed 

Indendørs støjpåvirkning   x Drift af graveområder samt transport til og fra grusgravene kan medføre 

indendørs støjbelastning for beboere tæt på området. Ejendomme som 

ligger tæt på graveområdet og langs transportvejene vil således i den peri-

ode, hvor der graves nær ejendommene opleve støj, vibrationer og muligvis 

støv fra kørsel med tunge køretøjer. Disse gener forekommer dog uanset 

hvor indvindingen placeres. Hertil kommer et ukendt antal ejendomme 

langs transportvejene. 

 

Det nye arealudlæg er landbrugsareal beliggende i landzone med spredt 

bebyggelse. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Jelling ca. 1 km nord for 

området.  Jennum, der ligger ca. 1,5 km syd for det foreslåede graveområde 

er i Vejle Kommunes kommuneplan 2013 udlagt som blandet bolig- og 

erhvervsområde. Der er 5 fritliggende ejendomme som grænser op til 

arealet. 

 

Støjbelastningen vil blive reguleret i råstoftilladelserne, som vil stille vilkår 

om at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier bliver overholdt /ref. 7/. 

Tilladelsen vil typisk stille krav til indretning og drift af grusgraven, således 

at eventuelle negative påvirkninger kan afværges. Påvirkning vurderes 

derfor ikke at være væsentlig. 

Sundhedstilstand   x Støj og støv fra råstofindvinding kan potentielt påvirke menneskers sund-

hed. 
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Bemærkninger 

 

Det nye arealudlæg vurderes at kunne medføre øget påvirkning fra støv og 

støj sammenholdt med den aktuelle situation.  

 

Det foreslåede areal ligger ikke indenfor et område, som er støjbelastet 

ifølge Vejle Kommunes Kommuneplan 2013 /ref. 1/. 

 

Begrænsningen af støj og støv reguleres i råstoftilladelserne, hvor der 

fastsættes vilkår, som skal sikre at befolkningen ikke påvirkes væsentligt.   

Svage grupper (f.eks. handi-

cappede) 

x   Ingen bemærkninger 

Friluftsliv/rekreative interes-

ser 

 x  Det nye arealudlæg er ikke udlagt til friluftsområde i Vejle Kommunes 

Kommuneplan 2013, men grænser op til et areal omkring Fårup Sø som er 

udlagt som såvel friluftsområde som støjfølsomt friluftsområde/ref. 1/ (se 

figur 3).  

 

I nærområdet ligger blandt andet Fårup Sø Camping og der løber regionale 

cykelstier i området. Fårup Sø anvendes desuden som badesø. 

 

På baggrund af den landskabelige påvirkning samt den øgede støjpåvirkning 

og øgede trafikbelastning vurderes der at være en væsentlig påvirkning af 

det udlagte friluftsområde og støjfølsomme friluftsområde omkring Fårup 

Sø - se under de kumulative effekter. 

Begrænsninger og gener 

overfor befolkningen 

  x Råstofindvinding kan give anledning til gener overfor befolkningen i nær-

området, herunder støj og støv fra drift og transport og eventuelle gener i 

forhold til lastbiltrafik (se under sundhedstilstand og trafikstøj). 

 

Det nye arealudlæg vurderes ikke at ændre på adgangsforholdene til de 

ansøgte arealer. Arealerne er privatejede landbrugsarealer uden offentlig 

adgang. 

 

I en råstoftilladelse stilles der vilkår til støj, støv og adgangsforhold. Der kan 

imidlertid ikke stilles vilkår til lastbiltrafikken udenfor graveområdet. 

 

De ovennævnte gener vurderes hverken enkeltvist eller i sammenhæng 

med hinanden ikke som væsentlige. 
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Bemærkninger 

 

Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) 

Nærliggende naturbeskyttel-

ses- og fuglebeskyttelsesom-

råder og habitatområder 

 x  Det nærmeste Natura 2000-områder er 81 ”Øvre Grejs Ådal” (Habitatom-

råde H70) som ligger umiddelbart øst og nord for det foreslåede graveom-

råde /ref.2/ (se figur 4). Afstanden til Natura2000-området varierer fra ca. 

50-400 m, hvor den nordligste del af det foreslåede arealudlæg ligger tæt-

test på og den sydligste del har den største afstand.  

 

Inden for Natura2000-området findes forskellige habitatnaturtyper. De 

nærmeste er flere lysåbne rigkær, bøgeskov og en kransnålsalge-sø, der alle 

ligger indenfor 3-500 meters afstand fra den nordligste del af det foreslåe-

de arealanlæg /ref.2/. 

 

Fårup Sø er jf. Vandplan 2009 beskrevet som kalkrig, ikke brunvandet fersk 

og dyb. Søen opfylder ikke miljømålet i Vandplan 2009, hvilket skyldes 

næringsstofbelastning /ref. 8/.  

 

Grundet den korte afstand til Natura2000-området og habitatnaturtyperne 

vurderes evt. gravning under grundvandsspejl at kunne påvirke grund-

vandsstanden og habitatnaturtyperne inden for det beskyttede område. 

  

Indvinding af vand til grusvask, vådsortering og vanding af materialestakke 

infiltreres igen og vurderes at have en mindre væsentlig påvirkning af ud-

pegningsgrundlaget for det beskyttede område og habitatnaturtyperne.  

 

Spredningskorridorer    x Størstedelen af arealet ligger indenfor et område, som er udlagt som po-

tentiel økologisk forbindelse i Vejle Kommunes Kommuneplan 2013 /ref. 1/ 

(se figur 5). Mindre dele hhv. i den vestlige og østlige ende af det nye areal-

udlæg  ligger indenfor et område, som er udlagt som økologisk forbindelse i 

Vejle Kommunes Kommuneplan 2013 /ref. 1/ (se figur 5). De sammenfal-

dende arealer består af landbrugsareal. 

Naturbeskyttelse jf. § 3 i NBL   x Der er ingen beskyttede naturtyper indenfor arealet.  Der ligger en beskyt-

tet sø på 530 m
2
 lige på grænsen til området og omkring arealet nord for V. 

Hornstrupvej findes 3-4 beskyttede engarealer /ref.2/ (se figur 6).  

 

En beskyttet å udspringer ca. 60 m inde på arealet syd for V. Hornstrupvej, 
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Bemærkninger 

 

og fortsætter nordpå tæt ved den vestlige afgrænsning af arealet nord for 

V. Hornstrupvej. Der løber desuden en beskyttet å tæt ved den østlige 

afgrænsning af arealet nord for V. Hornstrupvej. Begge å-løb løber ud i 

Grejs Å som fortsætter ud i Fårup Sø. Den nordligste spids af arealet nord 

for V. Hornstrupvej strækker sig ind i åbeskyttelseslinjen til Grejs Å /ref.2/ 

(se figur 7).  

 

Arealet ligger ikke indenfor søbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, strandbe-

skyttelseslinjer eller klitfredninger /ref.2/. 

 

Planteliv    x Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Der er ingen oplysninger om Bilag 

IV arter på eller i lige omkring arealet. Der vurderes ikke at være værdifuld 

botanik tilknyttet arealet.  

Dyreliv   x Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Der er ingen oplysninger om Bilag 

IV arter på eller i lige omkring arealet.  Der vurderes ikke at være værdifuldt 

dyreliv tilknyttet arealet.  

 

Sjældne, udryddelsestruede 

el. fredede dyr, planter el. 

naturtyper 

  x Ca. 340 m nord for arealet er der fund af kildevældsvindelsnegl, og ca. 450 

m nordøst for arealet er der fundet birkemus.  

Ved Fårup Sø er der fundet blishøne, skarv, stor skallesluger og troldand. 

Fuglearterne er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.  

Arterne vurderes ikke at blive påvirket af indvindingen. 

Grønne områder   x Det nye arealudlæg anvendes til landbrugsformål. 

Skovrejs-

ning/skovnedlæggelse 

  x Størstedelen af det nye arealudlæg er udlagt som neutralområde mht. 

skovrejsning /ref. 1/. Mindre delarealer dels inde på arealet syd for V. 

Hornstrupvej, og dels langs den vestlige afgrænsning af arealet nord for V. 

Hornstrupvej er udlagt som areal med uønsket skovrejsning. Der ligger et 

fredskovareal på ca. 0,8 ha umiddelbart vest for det ansøgte areal. Inden 

for Natura2000-området ligger flere fredsskovsarealer, hvoraf de nærmeste 

ligger omkring 400-500 meter nord for det ansøgte areal /ref.2/. 

Landskab og jordbund 

Landskabelig værdi  x  Det nye arealudlæg er udlagt som bevaringsværdigt landskabsområde i 

Vejle Kommunes Kommuneplan 2013 /ref. 1/ (se figur 8).  

Det bevaringsværdige landskab er en del af Grejs ådal, og beskrives i kom-

muneplanen som ”Meget markant dalforløb, øvre del præget af åbne eng 
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Bemærkninger 

 

strækninger og lukkede skræntskove, nedre del præget af industrier om-

kring åen, af jernbane og byudvikling.” 

 

Det nye arealudlæg er ikke udlagt som større sammenhængende landskab, 

i Vejle Kommunes Kommuneplan 2013 /ref. 1/. 

 

Arealet ligger i et kuperet terræn, ovenfor en skråning, som strækker sig 

mod nordvest ned til Fårup Sø.  

Der vil ikke være indsigt fra søen over de foreslåede arealudlæg, men kun 

fra de omkringliggende veje. Der vil således være indsigt over det sydlige 

areal fra Fårupvej og fra den nordligste del af V. Hornstrupvej, mens det 

nordlige delareal stort set ikke kan ses fra Fårupvej, blandt andet på grund 

af beplantninger langs vejen og hegn mellem markerne. Der vil være indsigt 

over dele af det nordlige areal fra Skovdallundvej samt fra den nordligste 

del af V. Hornstrupvej.  

 

Den landskabelige påvirkning vurderes at være væsentlig, da det foreslåede 

arealudlæg ligger i det udpegede bevaringsværdige landskab. Desuden 

vurderes det i sammenhæng  med den øgede støjpåvirkning og øgede 

trafikbelastning at  påvirke det udlagte  friluftsområde og støjfølsomme 

friluftsområde omkring Fårup Sø - se under de kumulative effekter.  

 

Kystnærhedszone    x Graveområdet ligger udenfor kystnærhedszonen. 

Lys og/eller refleksioner x   Der anvendes kun i begrænset omfang lys i forbindelse med råstofindvin-

ding. 

Geologiske særpræg  x  Det nye arealudlæg er udlagt til særligt værdifuldt geologisk beskyttelses-

område i Vejle Kommunes Kommuneplan 2013 /ref. 1/, og er desuden 

udpeget som både værdifuldt geologisk område,  nationalt geologisk inte-

resseområde samt, amtsligt geologisk interesseområde /ref. 6/ (se figur 9). 

Udpegningen består af dalen, der udgør Vejle Fjord og Vejle Ådal. Det er en 

af de længste og mest markante dale, der præger Jyllands østkyst.  

 

Jf. kommuneplanen er områderne karakteriseret ved deres særlige visuelle 

oplevelsesmuligheder, hvor landskabsformerne afviger markant fra omgi-

velserne. Trusler mod de geologiske beskyttelsesområder udgøres bl.a. af 
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Bemærkninger 

 

råstofindvinding.  

 

Det vurderes, at en råstofindvinding på det nye areal, såvel under som efter 

endt råstofindvinding, vil påvirke udpegningsgrundlaget for særligt værdi-

fuldt geologisk beskyttelsesområde væsentligt.  

 

Jordforurening   x Det nye arealudlæg omfatter ikke V1 -kortlagte arealer, men der findes et 

V2-kortlagt areal på ca. 5.600 m
2
, som ligger delvist indenfor området samt 

et mindre V2-kortlagt område på ca. 500 m
2
, som ligger helt indenfor om-

rådet /ref. 2/ (se figur 10). Det V2-kortlagte areal omfatter en tidligere 

råstofgrav som efterfølgende er blevet anvendt til losseplads.  

 

De to arealer er af begrænset størrelse, og der vil kunne foregå råstofind-

vinding på arealet uden at påvirke de V1 og V2-kortlagte arealer. 

Risiko for forurening   x Generelt er der ikke større risiko for jordforurening i forbindelse med rå-

stofindvinding end ved almindelig jordbrugsmæssig drift eller anlægsarbej-

de. Det foreslåede graveområde er i dag landbrugsjord, hvorfor det nye 

arealudlæg vurderes ikke at medføre risiko for forurening af jorden, så-

fremt olie og kemikalier opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med 

gældende regler. 

Spild af forurenende stoffer såsom olie kan forekomme f.eks. ved fejl under 

brug eller ved reparation af hydrauliske systemer på maskiner. Det udgør 

normalt ikke et problem i råstofgrave. 

Jordhåndtering/flytning   x Såfremt der skal indvindes råstoffer på arealerne kortlagt på V1 og V2, skal 

der gives en separat tilladelse til dette. For de øvrige arealer er der fri an-

vendelse af jorden, da det foreslåede graveområde ikke er forureningskort-

lagt eller omfattet af områdeklassificering. 

Der vil ifm. råstofindvinding være behov for at flytte overjord inden selve 

råstofressourcen kan udnyttes. Overjorden forbliver indenfor området evt. i 

form af afskærmende støjvolde. Efter endt råstofudnyttelse anvendes 

overjorden til efterbehandling. Overjorden forventes at være uforurenet, 

idet der er tale om landbrugsjord.  

Vand 

Overfladevand, herunder 

påvirkning af vandløb og 

 x  I det omkringliggende landskab til det nye arealudlæg findes der flere min-
dre søer, især nordøst for det ansøgte areal i ådalen, hvor der findes mange 
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Bemærkninger 

 

vådområder småsøer i tilknytning til ådalen. Nærmeste større sø er Fårup Sø, der ligger 
ca. 300 m nordvest for det foreslåede graveområde.  

Udover de nævnte beskyttede vandløb findes der ikke vandløb indenfor  
det ansøgte areal.  

Det foreslåede arealudlæg grænser mod øst op til et vådområde, og derud-
over findes der et større vådområde 150 m øst for arealet i tilknytning til 
ådalen.  

Omkring det nordlige delareal er der udlagt lavbundsarealer i Vejle Kom-
munes Kommuneplan 2013 /ref. 1/. Et af arealerne strækker sig ind i den 
nordlige del af det sydlige delareal. Arealerne knytter sig til Grejs ådal.  

Vandløb, søer og andre grundvandsafhængige naturtyper påvirkes sædvan-
ligvis ikke ved indvinding af sand, sten og grus, når der ikke graves under 
grundvandsspejlet. Hvis der graves under grundvandsspejlet kan der være 
en mindre momentan hydrologisk påvirkning af vandstanden i gravesøen 
og i de omkringliggende vandløb, søer og andre grundvandsafhængige 
naturtyper.  

Jf. undersøgelser af vandstandsændringer i forbindelse med råstofindvin-

ding under grundvandsspejlet påvirkes grundvandsmagasinet og vandstan-

den på den undersøgte lokalitet kun lokalt og i mindre omfang /ref. 4/ og 

/ref. 5/. 

 

Såfremt der skal indvindes vand til grusvask eller støvbekæmpelse forven-

tes størstedelen af vandet at blive reinfiltreret.  

 

Afstanden til søerne og vådområderne er så kort, at det ikke kan afvises, at 

der er en væsentlig negativ påvirkning ved indvinding særligt under grund-

vandsspejlet.  

Udledning af spildevand   x Der udledes ikke spildevand fra graveområdet. 

Grundvandsforhold   x Hele området er beliggende i område med drikkevandsinteresser (OD). Der 

er ikke udpeget nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder 

mht. nitrat inden for det ansøgte areal /ref. 2/. Det nye graveområde vur-

deres ikke at påvirke grundvandsressourcen (se nedenfor). 

Risiko for forurening af 

grundvandsressourcen 

  x Råstofindvinding over grundvandspejl påvirker ikke grundvandet. Effekter 

af gravning under grundvandspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 526, 

hvor det konkluderes det, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og 

omkring råstofgrave efter længere tids gravning. Der vil i kommende råstof-

tilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift således at indvindingen 
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Bemærkninger 

 

ikke medfører hverken kvantitative som kvalitative negative konsekvenser 

for grundvandsressourcen og de nærliggende recipienter, og således sikre, 

at der ikke sker en væsentlig indvirkning på grundvandsressourcen. 

Luft 

Luftforurening (støv og 

andre emissioner) 

  x Luftforurening fra entreprenørmaskiner og lastbiler kan påvirke menne-

skers sundhed ved udledninger af især NOx og partikler. Indvinding vil 

foregå i åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de 

udledte stoffer og dermed vil luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt. 

Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i forbindelse med 

gravearbejdet, sortering og transport af sand og grus fra råstofgravene.  

Begrænsning af støvgener reguleres i råstoftilladelsen og påvirkningen 

vurderes ikke at være væsentlig. 

Emissioner fra eventuel 

trafik til og fra området  

  x Der vil være udstødning fra tung trafik. Om råstofferne indvindes på denne 

lokalitet eller en anden er i den forbindelse af underordnet betydning. 

Emissioner herfra er primært forbrændingsprodukter fra dieselmotorer dvs. 

kvælstofilter (NOx), partikler, kulbrinter (HC), kulilte (CO), PAH’er, samt 

drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O. 

Støj 

Støj    x Indvinding af råstoffer vil overordnet set altid resultere i forøget støjniveau 

i nærområdet. Indvinding, af- og pålæsning samt transport støjer. Støjen vil 

komme fra dozer når muld rømmes af, gravemaskiner under gravearbejde, 

læssemaskiner og lastbiler under læsning, maskinel under sortering og 

forarbejdning af materialer, transport af materiale fra graveområdet, samt 

dozer når muld lægges på igen. 

Indvinding vurderes derfor at kunne medføre øget påvirkning fra støj sam-

menholdt med den aktuelle situation. Støjbelastningen vurderes ikke at 

være væsentlig. 

Støjbelastningen vil blive reguleret i råstoftilladelsen, som vil stille vilkår om 

tilrettelæggelse af indvindingen således, at Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier bliver overholdt (se også trafik og indendørs støjbelastning) 

/ref. 7/. 

 

Indvinding vurderes således at kunne medføre øget påvirkning fra støj 

sammenholdt med den aktuelle situation. Støjbelastningen vurderes dog 

ikke at være væsentlig i sig selv, men grundet en støjpåvirkning af det nær-
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Bemærkninger 

 

liggende udlagte friluftsområde og støjfølsomme friluftsområde omkring 

Fårup Sø, i sammenhæng med en landskabelig påvirkning samt en påvirk-

ning fra øget trafik i det udlagte friluftsområde og støjfølsomme friluftsom-

råde, vurderes det tilsammen at være en væsentlig påvirkning, se under 

kumulative effekter. 

 

 

Vibrationer   x Der vil forekomme vibrationer fra gravearbejde og kørsel med tunge køre-

tøjer, samt af- og pålæsning. Primært vil bygningerne tæt på det foreslåede 

graveområde og transportvejene blive påvirket i forbindelse med transport 

af materiale. 

Bygninger opført uden sokkel er følsomme overfor vibrationer. Der kan 

være bevaringsværdige bygninger på transportruten. 

Indvinding vurderes derfor at kunne medføre øget påvirkning fra vibratio-

ner sammenholdt med den aktuelle situation. Belastningen vurderes ikke at 

være væsentlig. 

 

Trafik 

Trafikafvikling/belastning  x  Adgangsvejen til arealet vil sandsynligvis skulle etableres direkte ud til 

Fårupvej, da V. Hornstrupvej og Skovdallundvej er meget smalle og ikke 

dimensioneret til den tunge lastbiltrafik.   

 

Herfra kan der køres mod sydvest gennem Balle til Ballevej eller gennem 

Jennum til Bredstenvej. Ballevej og Bredstenvej er begge en del af det 

overordnede vejnet. Der kan også køres mod nord ad Fårupvej op til Vejle-

vej igennem Jelling By. Endelig kan der køres ad Skovdallundvej og Høgs-

holtvej gennem Høgsholt og den nordvestlige del af Vejle ud til Vardevej. 

Vardevej er også en del af det overordnede vejnet.  

 

Alt efter rutevalg vil der være ca. 3,5 -7 km ud til det overordnede vejnet. 

Korteste vej er gennem Jelling eller gennem Balle til Ballevej.  

 

Trafikken til og fra arealet kan dermed gå gennem byområderne ved Jelling, 

Balle, Bredsten eller Jennum, og vil lokalt medføre en stigning i antallet af 

lastbiler på Fårupvej, Jellingvej, Jennumvej eller Skovdallundvej, der er 
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Bemærkninger 

 

mindre veje, som ikke er dimensioneret til at den tunge lastbiltrafik. 

 

Det nye arealudlæg vurderes at kunne indvirke væsentligt på trafikafviklin-

gen og trafikbelastningen på vejen fra graveområdet til det overordnede 

vejnet, da flere af de mulige ruter, vil gå ad ruter som ikke er dimensioneret 

til den tunge trafik og som kan gå gennem byområder.  

Støj   x Det nye arealudlæg vil ikke indvirke væsentligt på trafikstøjen. 

Den øgede trafikstøj vurderes imidlertid tilsammen med støj fra indvindin-

gen, øget trafikbelastning i området samt den landskabelige påvirkning, at 

være væsentlig set i sammenhæng med det udlagte friluftsområde og 

støjfølsomme friluftsområde omkring Fårup Sø, se under kumulative effek-

ter. 

 

Energiforbrug   x Råstofindvinding bruger energi bl.a. til transport på lastbiler til og fra grus-

graven. Forbruget vurderes dog at være begrænset regionalt set. 

Der vil altid være energiforbrug i forbindelse med drift og transport af 

råstoffer. Hvis råstofferne ikke hentes fra det foreslåede graveområde vil 

de skulle hentes et andet sted, med et tilsvarende energiforbrug til følge. 

Risiko for ulykker  x  Indvinding af råstoffer vil overordnet set altid resultere i en sikkerhedsrisi-

ko. Bl.a. i forhold til trafiksikkerhed, som følge af øget tung trafik på veje, 

der ikke er forberedt til dette.  

Etablering af en råstofgrav på det ansøgte areal vurderes dog ikke at med-

føre væsentlige ændringer i risikoen for ulykker på det overordnede vejnet, 

som er dimensioneret til at kunne klare merbelastningen af lastbiler fra 

råstofgraven. 

 

Såfremt der køres ad Jennumvej vil transporten ske forbi Skibet Skole. 

Desuden vil der, såfremt der køres igennem Bredsten, være et sammenfald 

mellem tung trafik og kørsel til og fra Bredsten-Gadbjerg Skole. 

 

Det kan således ikke afvises, at en indvinding af råstoffer på det nye areal 

vil medfører en øget risiko for ulykker som følge af forøget trafikbelastning 

med tunge køretøjer. Dette skal ses i lyset af, at transportruter til og fra 

områder går forbi områder med skoler og deraf bløde trafikanter.  
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Bemærkninger 

 

Da det antages, at uvedkommende ikke opholder sig eller færdes i grave-

området, vurderes råstofindvindingen ikke at udgør en risiko for f.eks. 

naboer.  

Klimatiske faktorer 

Påvirkning af klima   x CO2-udledningen som følge af en eventuel ny råstofgrav vurderes lokalt at 

stige, men påvirkning af klima vurderes ikke at være væsentlig. Hvis råstof-

ferne ikke hentes fra det foreslåede graveområde skal de hentes et andet 

sted, med et tilsvarende CO2 udledning til følge. 

 

Stigende nedbørsmængder og deraf stigende grundvandsspejl kan betyde 

at en del af råstofferne skal indvindes under grundvandsspejlet, hvilket kan 

betyde en midlertidig påvirkning af grundvandsstanden i området ved 

indvinding, Et højere grundvandsspejl kan også få betydning for de efterbe-

handlede arealer, idet arealer afgravet til tæt ved grundvandsspejlet kan 

udvikle sig til vådområder. 

Oversvømmelsesrisiko pga. 

øget nedbør 

x   Øget nedbør vurderes ikke at påvirke råstofgrave med sand, grus og sten, 

da der generelt er tale om veldrænende materialer 

Vandstandsændringer x   Øget grundvandstand som følge af klimatiske påvirkninger, kan betyde at 
en større del af råstofferne skal indvindes under grundvandsspejlet. 

Kulturarv 

Kulturhistoriske værdier, 

fredede eller bevaringsvær-

dige bygninger 

  x Det nye arealudlæg ligger ikke indenfor et område, som er udpeget som 

kulturhistorisk værdifuldt eller bevaringsværdigt i Vejle Kommunes Kom-

muneplan 2013 /ref. 1/.  

Det nye arealudlæg omfatter ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger 

/ref. 3/.  

Fredede områder   x Det nye arealudlæg er ikke omfatter ikke fredninger /ref. 2/.  

Beskyttede diger   X Det nye arealudlæg er ikke omfatter ikke beskyttede diger /ref. 2/.  

Fortidsminder     X Det nye arealudlæg er ikke omfatter ikke fredede fortidsminder /ref. 2/.  

Kirker   X Det nye arealudlæg omfatter ikke kirkebyggelinjer eller kirkeomgivelseszo-

nen  /ref. 2/. 

Ressourcer og affald 

Arealforbrug   x Det nye arealudlæg dækker ca. 30 hektar. 

Energiforbrug   x Der vil altid være energiforbrug i forbindelse med drift og transport af 

råstoffer. Hvis råstofferne ikke hentes fra det foreslåede graveområde vil 
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Bemærkninger 

 

de skulle hentes et andet sted, med et tilsvarende energiforbrug til følge. 

Vandforbrug   x I forbindelse med råstofindvindingen kan der ske indvinding af vand til 

grusvask, vådsortering og vanding af materialestakke. Vandet vil imidlertid 

reinfiltreres og vandforbruget forventes derfor at være begrænset. 

Produkter, materialer og 

råstoffer 

  x Der forventes indvinding af sand, grus og sten.  

Kemikalier, miljøfremmede 

stoffer 

  x Forbruget af kemikalier ifm. med råstofindvinding omfatter primært for-

brug af olieprodukter til køretøjer. Håndtering og opbevaring reguleres i de 

enkelte råstoftilladelser.  

Affald, genanvendelse   x Der vurderes ikke at fremkomme væsentlige affaldsmængder ifm. råstof-

indvinding. Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af eventuelt affald 

reguleres i de enkelte råstoftilladelser.  

Sikkerhed 

Kriminalitet x   Ingen bemærkninger 

Brand, eksplosion, giftpå-

virkning 

x   Ingen bemærkninger 

Socioøkonomiske effekter 

Påvirkning af sociale forhold x   Ingen bemærkninger 

Påvirkning af erhvervsliv   x Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Det nye arealudlæg vurderes ikke 

at medføre væsentlige påvirkninger af erhvervslivet i forhold til den eksiste-

rende situation.  

Kumulative effekter     

Kumulative effekter     Sammenfaldet af øget støj, øget trafik og den landskabelige påvirkning af 

området ved Fårup Sø, vurderes at medføre en væsentlig påvirkning af det 

udlagte friluftsområde og støjfølsomme friluftsområde omkring Fårup Sø. 

 
Ref. 1. Kommuneplan 2013 for Vejle Kommune. 

Ref. 2. Danmarks Miljøportal – www.arealinfo.dk, www.naturdata.dk 

Ref. 3. Kulturarvstyrelsen. Fredede og bevaringsværdige bygninger – www.kulturarv/fbb.dk 

Ref. 4.  Region Hovedstaden og COWI 2015, Monitering af vandstand ved Store Rosenbusk Grusgrav 

Ref. 5. KAN Miljø og Chalmers Tekniska Högskola; Følgepåvirkninger af råstofgravning under 

grundvandsspejlet, Miljøprojekt nr. 526, 2000 

Ref. 6.  Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Geodatastyrelsen. Uden dato.  MiljøGIS: Geologi.  

Ref. 7.  Miljøstyrelsen. Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5, 1984. 

http://www.kulturarv/fbb.dk
http://www.arealinfo.dk/
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Ref. 8.  Naturstyrelsen. Lillebælt/Jylland, Hovedvandopland 1.11, Vanddistrikt: Jylland og Fyn. Vandplan 2009-

2015, 2011. 
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1. INDLEDNING 

 

Denne miljørapport handler om et område, som er foreslået af Nymølle Stenindustrier A/S i for-

bindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2016. 

 

Miljørapporten er udarbejdet for at afklare hvilken miljøpåvirkning, det vil resultere i, hvis det 

miljøvurderede areal udlægges som graveområde. 

 

Vurderingen indgår som en del af den samlede miljøvurdering af forslaget til Råstofplan 2016, 

der udføres af Region Syddanmark. Miljøvurderingen af råstofplanen sker i overensstemmelse 

med lov om miljøvurdering af planer og programmer.  

 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurderingen foretaget en høring af de berørte 

myndigheder. 

 

Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold, der beskrives i miljøvurderingen, afvejes i 

forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af råstofressourcernes udnyttelse 

samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn.  

 

I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold - også den rå-

stofressource, der forventes at være i området. 

 

På baggrund af denne miljørapport, den samlede miljøvurdering af forslaget til Råstofplan 2016 

samt høring af forslag til Råstofplan 2016 har Regionsrådet ved den endelige vedtagelse af pla-

nen besluttet, at det miljøvurderede areal, Viuf II, ikke udlægges i råstofplan 2016. Det miljøvur-

derede areal beholdes som interesseområde. Ændringerne sker for at give Kolding Kommune tid 

til at udarbejde en perspektivplan for området. 
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2. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med denne miljøvurdering at afklare hvilken miljøpåvirkning, det vil 

resultere i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde. 

Regionsrådet vurderer, at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding kan imødekom-

mes gennem vilkår for indvinding og efterbehandling. 

 

2.1 Høring af berørte myndigheder 

Der er indkommet to bidrag under høringen af de berørte myndigheder. Bemærkningerne handler 

primært om nødvendigheden af at udlægge nye graveområder, tung trafik, beskyttede diger 

samt fundet af fortidsminder indenfor området. 

 

2.2 Råstofressourcen 

Der indvindes ikke råstoffer i området i dag. Råstofressourcen skønnes at være 1.750.000 m3 

sand, sten og grus. Det vurderes, at ca. 0,7 mio. m3 råstoffer kan indvindes på arealet. 

 

Region Syddanmark vurderer, at råstofforekomsten kan bidrage til råstofforsyningen i Trekant-

området. 

 

2.3 Miljøpåvirkninger 

Det miljøvurderede areal omfatter eksisterende landbrugsarealer. I forhold til gener fra råstofind-

vinding for beboere er der ingen boliger inden for det miljøvurderede område, 13 boliger inden 

for 200 meter fra området og 38 inden for 500 m. 

 

Der ligger beskyttede diger og fire fortidsminder i området, så råstofgravning kan forudsætte 

dispensation efter museumsloven, hvis råstofferne skal udnyttes tæt på eller under de beskytte-

de områder.  

 

Det miljøvurderede område fremtræder som en let bølget moræneflade med intensiv land-

brugsdrift. Gravning på det miljøvurderede areal vil medføre at terrænet sænkes, og der vil for-

mentlig dannes en sø. Ved gravningen påvirkes den jævne til bølgede flade. Denne landskabsty-

pe findes i stort omfang i området. Landskabets skala vurderes ikke at blive påvirket ved grav-

ningen.  

 

Hele det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Arealet 

er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde samt indsatsområde med hensyn til nitrat. Der 

er således tale om et grundvandsmagasin, som er sårbart overfor nitrat. Nærmeste indvindings-

opland (Almind Vandværk) ligger ca. 170 m øst for det miljøvurderede areal, og indvindingsbo-

ringerne til vandværket ligger ca. 1100 syd for det miljøvurderede areal. En del af råstof-

ressourcen kan ligge under lokale sekundære (højtliggende) grundvandsspejl, men det primære 

magasin (det magasin, der indvindes drikkevand fra) vurderes ikke at blive berørt.  

 

Inden for det miljøvurderede areal kan det primære grundvand være sårbart, da eventuelle dæk-

lag over grundvandsmagasinet ikke yder tilstrækkelig beskyttelse. Dæklagene findes i givet fald 

under råstofressourcen, og de vil derfor ikke blive påvirket af råstofgravning, hvorfor sårbarhe-

den ikke ændres. 

Det vurderes at råstofgravning ikke påvirker drikkevandsindvindingen. 

 

2.4 Vurdering 

Alternativet til at udlægge området som graveområde er, at det henligger som i dag, men at der 

vil skulle findes andre graveområder.  

 

Regionsrådet vurderer, at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding kan imødekom-

mes med vilkår for indvinding og efterbehandling. 
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3. METODE 

Råstofplanen vil indeholde en udpegning af råstofgraveområder og retningslinjer for den fremti-

dige udnyttelse af områderne. Miljøvurderingen af hvert enkelt område anvendes dels som en 

vurdering af områdets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde 

materiale, der kan udvindes, og dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger. Med af-

sæt i vurderingerne af hvert enkelt område foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der 

skal indgå i den endelige råstofplan, hvilke miljøpåvirkninger dette kan medføre samt forslag til 

afværgeforanstaltninger og overvågning. Dette sammenskrives i miljørapporten til den samlede 

råstofplan. 

Denne miljøvurdering omfatter en kortlægning af miljøstatus for de miljøforhold, der er udvalgt i 

den forudgående scoping. Kortlægningen danner grundlag for en vurdering af miljøpåvirkninger-

ne. 

I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle på-

virkninger ved realisering af råstofplanen inden for det pågældende område.  

3.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives. Der tages udgangspunkt i den gældende 

kommuneplan (kommuneplanrammer, lokalplaner, retningslinjer), Miljøportalen, Naturdata, kul-

turstyrelsen, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto mm. Kortlægningen præsenteres desu-

den på relevante temakort. 

 

3.2 Miljøpåvirkning 

Grundlæggende foretages miljøvurderingen på det samme detaljeringsniveau, som forslaget til 

råstofplanen har. Det betyder, at der tages udgangspunkt i en fuldstændig udnyttelse af hele 

råstofgraveområdet.  

Dette betyder, at hele området i forhold til vurderingen graves op. I den efterfølgende fase, hvor 

der skal gives konkrete gravetilladelser inden for graveområdet, vil der sandsynligvis ikke ske en 

fuldstændig udnyttelse af området. Dette kan dog ikke lægges til grund i denne miljørapport, da 

det afhænger af de mere detaljerede gravetilladelser. 

Ved hvert miljøemne foretages en skematisk opsamling af miljøpåvirkningen ud fra følgende kri-

terier:  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Påvirkningsgrad 

 Varighed 

 Konsekvenser 

 

Kriterier Beskrivelse  

Sandsynlighed 

 

Ved ”sandsynlighed” 

forstås chancen for at en 

beskrevet miljøeffekt 

indtræffer.  

 

Sandsynligheden defineres som: 
 Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med 

vished indtræde. 
 Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at 

påvirkningen vil indtræde. 
 Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at 

påvirkningen vil indtræde. 
 Lille: Der er lille sandsynlighed for, at påvirkningen 

vil indtræde. 
 Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at den 

pågældende påvirkning vil forekomme. 

 

Geografisk udbredelse  

 

 

Ved ”påvirkningens geo-

grafiske udbredelse” 

forstås den geografiske 

 International: Påvirkningen vil brede sig over 
Danmarks landegrænse. 

 National: Påvirkningen omfatter en større del af 
Danmark (både hav og land). 
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udstrækning en miljøpå-

virkning forventes at 

have. 

 Regional: Påvirkningen er begrænset til planområ-
det og et område i en afstand på op til ca. 20-30 
km.  

 Lokal: Påvirkningerne er begrænset til planområ-
det og områder umiddelbart uden for planområdet. 

 

Påvirkningsgrad 

 

Ved ”påvirkningsgrad” 

forstås, hvor kraftigt et 

miljøforhold påvirkes af 

planen.  

 

 Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad 
blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning 
ske tab af struktur eller funktion. 

 Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen 
grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 

 Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre grad 
blive påvirket. Områdets funktion og struktur vil 
blive bevaret. 

 Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive 
påvirket. 

Varighed 

 

Ved ”påvirkningens va-
righed” forstås, hvor 
lang tid planens påvirk-
ning vil finde sted.  

 

 Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i 
mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 

 Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen vil 
forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 

 Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende fore-
komme i anlægsfasen. 

Samlet vurdering 
 

På baggrund af vurde-

ringen af planens på-

virkning (sandsynlighed, 

geografisk udbredelse, 

påvirkningsgrad, påvirk-

nings varighed), samt en 

konkret vurdering af det 

enkelte miljøforhold 

foretages en samlet 

vurdering af planens 

konsekvenser.  
 

 Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at 
det ved en negativ påvirkning bør overvejes at æn-
dre projektet, gennemføre afværgetiltag for at 
mindske påvirkningen eller afveje konsekvenserne i 
forbindelse med beslutningsprocessen om projek-
tets realisering.  

 Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som 
ved en negativ påvirkning kræver overvejelser om 
afværgeforanstaltninger som led i realiseringen af 
projektet. 

 Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der 
ikke vurderes behov for afværgeforanstaltninger. 

 Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at 
de ikke er relevante at tage højde for ved projek-
tets realisering. 

 

Planens konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 

effekter er relevante for at beskrive planens miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderings-

reglerne. 

 

Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve, uanset om 

konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i 

skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering 

(mindre eller ingen/ubetydelig effekt). 

 

Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan 

derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. 

 

De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik, opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller 

lokaliteter. 

 

Et udfyldt skema kan f.eks. se således ud; 

 
Miljøemne Sandsynlighed 

for miljøpå-
virkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af omgi-
velserne 

Varighed Samlet vurde-
ring 

Miljøforhold 1 Lille Regional Lille Vedvarende Mindre 

Miljøforhold 2 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Miljøforhold 3 Stor Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold 4 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre 
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3.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for planens indvirkning 

af miljøet, beskrives for det enkelte miljøemne. 

 

3.4 0-alternativ 

Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, 

der vil ske, hvis planen ikke realiseres. 

 

3.5 Kumulative effekter 

Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller 

fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentligt miljøpåvirkning i 

sammenhæng/samspil med planens miljøpåvirkninger. 
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4. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 1 viser det miljøvurderede areal set i forhold til eksisterende graveområder samt tidligere 

og nuværende råstofgrave.  

  

 

Figur 1 Oversigt over tidligere graveområder samt det miljøvurderede areal. 

Figur 2 viser potentialelinjer, terrænkurver og de boringer, der benyttet ved vurderingerne. 

 

Figur 2 Potentialelinjer, terrænkurver og boringer. 
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Ansøger har fremsendt oplysninger om fem boringer/prøvegravninger. Der er ikke udført analy-

ser. Oplysningerne er fremsendt af Nymølle Stenindustrier A/S. Boringerne er mellem 8 og 16,5 

meter dybe. Derudover findes der seks råstofboringer, der er udført af Vejle Amt og er indberet-

tet til den nationale boredatabase (Jupiter). Disse boringer er også vist på Figur 2. På de seks 

boringer udført af Vejle Amt er der udført i alt 31 sigtninger. 

 

Endvidere er vist terrænkurver og grundvandspotentialet (overfladen af det primære grund-

vandsmagasin), der ligger ca. 30 m u.t. I de indsendte boringer er der registreret vandspejl ved 

ca. 11-12 m u.t. (dvs. ca. kote +54) i to af boringerne. Det er sandsynligvis sekundære vand-

spejl. 

 

Arealet har terrænkote 65-68 m og er relativt fladt. Området ligger i et morænelandskab med 

sandbund. Jf. jordartskortet er der glacialt smeltevandssand i hele området. 

Boringer og analyser viser, at der er grove sand- og grus-materialer i størstedelen af området. 

Analyserne, der er udført af Vejle Amt viser grusprocenter mellem 12 og 22. Ressourcen er mel-

lem 6 og 16 m tyk og findes under 0 til 1 m overjord, der består af muld. 

 

Ud over boringer er der udført geofysisk kortlægning i forbindelse med den nationale grund-

vandskortlægning i form af SkyTEM. Der er to ca. nord-syd gående flyvelinjer igennem området 

og en øst-vest gående. Derudover er der to TEM40 sonderinger. Dataene indikerer tilstedeværel-

sen af sand/grusaflejringer i de øvre jordlag, men det er svært at tolke dybden af disse data. 

 

Råstofforekomsten er dokumenteret. Det vurderes, at materialet er velegnet til flere forskellige 

anlægsformål og betonsand af høj kvalitet. Der er ikke medsendt analyser af ressourcens kvalitet 

til betonformål, men det oplyses, at der indvindes betonsand af høj kvalitet i et nærliggende gra-

veområde ved Almind. I  Tabel 1 er ressourcen vurderet ud fra de indsendte boringer med analy-

ser, samt boringer fra Vejle Amts råstofundersøgelse.  

 

Tabel 1: Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for råstof-
indvinding. Tallet i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er doku-
menteret. 0 betyder, at der ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsyn-
liggjort, mens 5 betyder, at forholdet er veldokumenteret. 

Forslag  Sikkerhed 

Viuf 2   

Areal (ha) 17,2  

Sand, grus og sten i alt (1000 

m3) 

1750 5 

Grus og sten i alt (1000 m3) 370 4 

Forekomstens dybde (m u.t.) 6-16  5 

Overjord (m) 0-1 5 

Gravning under grundvands-

spejl 

Ja, sekundære vandspejl omkring kote +54 4 

Anvendelse Fyldsand, bundsikring*, stabilgrus*, beton-
sand**, betontilslag** 

3 

Forsyningspotentiale   

*Der er ikke udført SE-analyser 

**Ressourcens kvalitet til betonsand og betontilslag er ikke belyst med analyser i det fremsendte 

materiale. 

 

Råstofressourcen er sandsynligvis således ca. 1,75 mio. m3 sand, grus og sten. Heraf er ca. 0,37 

mio. m3 grove materialer. Selv hvis hele arealet bliver udnyttet som grusgrav, vil der være om-

råder, der ikke bliver gravet, da der skal være afstand og skråninger mod naboarealer, og da der 

er veje og bygninger på arealet. Det vurderes at ca. 0,7 mio. m3 råstoffer kan indvindes på area-

let. 
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5. HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER 

Der er i perioden mellem den 26-06-2015 til 27-07-2015 gennemført en høring af de berørte 

myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. Høringen er 

gennemført i overensstemmelse med § 4, stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og program-

mer1. 

 

Der er foretaget en høring af Kolding Kommune, Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev 

som ansvarligt arkæologisk museum og Naturstyrelsen. 

 

5.1 Kolding Kommune 

Kolding Kommune gør opmærksom på, at området ligger inden for OSD, NFI og IO. Området 

ligger også inden for indvindingsopland til et vandværk. Herudover gøres der opmærksom på, at 

området mod syd grænser op til et rammeområde til boligbebyggelse (KP 2013-25, rammeområ-

de nr. 0634.B1). Kolding Kommune undrer sig generelt over, at det er nødvendigt at udlægge 

nye graveområder, da der er områder, der endnu ikke er udnyttede. 

 

Dette vil blive behandlet samlet i miljøvurderingen af den samlede råstofplan.  

 

Der gøres opmærksom på, at der er beskyttede diger indenfor eller nær området. Kolding Kom-

mune anmoder om, at disse vurderes, og at der opstilles afværgeforanstaltninger.  

 

Kolding Kommune bemærker, at på det generelle planniveau, som udlæg af graveområder er, 

ikke er muligt at vurdere de enkelte diger konkret ud over den viden, som stilles til rådighed 

gennem eksisterende viden og høring af de berørte myndigheder. Udlæg af et graveområde over-

trumfer ikke den beskyttelse, som de enkelte elementer er pålagt, hvad enten det er diger, be-

skyttet natur eller fortidsminder. Der vil i forbindelse med den konkrete gravetilladelse og ansøg-

ninger i relation til dette, herunder en eventuel VVM-redegørelse, skulle tages stilling til og kon-

kret vurderes på, hvordan de enkelte elementer bedst beskyttes, og hvad deres konkrete mål-

sætning og værdi er. 

 

Kolding Kommune mener, at området bedre kan kaldes Almind.  

 

Kolding Kommune kan ikke anbefale, at trafikken ledes gennem Viuf eller Almind, hvor en ansee-

lig mængde borgere vil blive berørt af den tunge trafik. Kolding Kommune vurderer, at den ene-

ste forsvarlige vejbetjening af graveområderne kan ske via Storegade til Hauerballevej under 

Hovedvejen, hvor der på østsiden af Hovedvejen skal etableres tilslutningsramper til Hovedvejen. 

Dermed tilgodeses de trafiksikkerhedsmæssige og færdselsmæssige aspekter både i forhold til 

landsbyerne og i forhold til tilslutningen til Hovedvejen. 

 

5.2 Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev 

Museum Sønderjylland gør opmærksom på, at der omkring, indenfor og tæt ved det miljøvurde-

rede areal findes beskyttede diger. Der er indenfor det miljøvurderede areal registreret fire for-

tidsminder. Det vurderes derfor, at der er høj risiko for, at der kan findes jordfaste fortidsminder 

i forbindelse med råstofgravning, og Museum Sønderjylland vurderer, at det vil være nødvendigt 

at udføre en arkæologisk forundersøgelse inden igangsætning af råstofgravning. 

 

5.3 Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen.  

                                                
1 LBK nr. 939 af 03/07/2013, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144075 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144075
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6. MILJØVURDERING 

Der foretages i det følgende dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurde-

ring af de miljøforhold som udlægget til råstofgraveområde potentielt kan medføre. Det vurderes, 

at det materiale, der har været tilgængeligt som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, 

har været tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 
 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur  
 

6.1.1 Bebyggelse 

 

Det miljøvurderede areal indfatter eksisterende landbrugsarealer. Området er placeret på græn-

sen af et kommuneplanrammeområde, der er udpeget til boligområde i Kolding Kommuneplan 

2013-2025 med nummer 0634.B12. Området er placeret i landzone.  

 
Det vurderes, at der ikke er konflikt med arealudpegninger i kommuneplanen.  
 

 
Figur 3 Kort over det miljøvurderede areal i forhold til udpegede kommuneplanrammer i Kolding Kom-
muneplan 2013-2025.  

                                                
2 Kolding Kommuneplan 2013-2015, http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/11_1793851_1393928652540.pdf 

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/11_1793851_1393928652540.pdf
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Figur 4 Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal. 

På Figur 4 fremgår det miljøvurderede areal med to afstandszoner på henholdsvis 200 og 500 

meter. Inden for disse afstande er der en række forskellige boliger: 

 

 200 meter 500 meter 

Stuehus til fritliggende landbrugsejendom 1 9 

Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) 11 26 

Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, tofa-

miliehus (vandret adskillelse)) 
1 2 

Bygning til daginstitution 0 1 

Samlet antal boliger 13 38 

 

Bebyggelsen er hovedsagligt spredt, dog er der tættere bebyggelse sydøst og nordøst for det 

miljøvurderede areal. Nordøst for det miljøvurderede areal ligger Viuf, hvoraf en mindre del er 

inden for 500 meter zonen. Det bemærkes, at der på kanten til det miljøvurderede areal er pla-

ceret en etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, tofamiliehus (vandret adskillelse)) og to fritliggen-

de enfamiliehuse (parcelhuse).  

 

Naboerne til råstofgraveområdet kan potentielt blive påvirket af øget støj, støv og luftforurening. 

Det vurderes, at det nye arealudlæg kan medføre øget påvirkning fra støv og støj i forhold til de 

eksisterende forhold. Endvidere kan luftforurening fra entreprenørmaskiner og lastbiler påvirke 

menneskers sundhed ved udledninger af især NOx og partikler. Indvinding vil foregå i åbent land, 

hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil luftkvalite-



 

Miljørapport  

 

 

 

 
 
 

  

4 af 9 

ten ikke blive påvirket væsentligt. Støvgener kan forekomme for de nærmeste naboer i forbindel-

se med gravearbejdet, sortering og transport af sand og grus fra råstofgravene. 
 
Støj- og støvbelastningen vil blive reguleret i råstoftilladelserne, som vil stille vilkår om, at Miljø-

styrelsens vejledende grænseværdier bliver overholdt. Tilladelsen vil stille krav til indretning og 

drift af grusgraven, således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges. Det vurderes mu-

ligt at afbøde negative virkninger af støjen og støvet, og påvirkning vurderes derfor at være min-

dre. 

 

6.1.2 Infrastruktur 

 

Den trafik, der genereres som følge af råstofindvindingen, vil lokalt medføre en stigning i lastbiler 

på kommunevejen Donsvej, hvor der forventes ind- og udkørsel fra en eventuel råstofgrav, samt 

på de tilstødende mindre veje, der fører til det overordnede vejnet. Der er ca. 400-500 meter til 

det overordnede vejnet med Hovedvejen. Ruten mellem det nye arealudlæg og det overordnede 

vejnet kan forløbe delvist gennem landsbyen Viuf. Såfremt der etableres ramper på Haurballevej 

til Hovedvejen, vil vejadgang denne vej mindske påvirkningen på tæt bebyggelse. 

 

Stigningen i trafikken på det overordnede vejnet vurderes således ikke at medføre en belastning.  

Der er ca. 5,5-6 km til den Sønderjyske Motorvej, og landsbyen Almind passeres.  

 

Det nye arealudlæg vil ikke indvirke væsentligt på trafikafviklingen, trafikbelastningen eller stø-

jen fra trafikken. Endvidere vurderes der ikke at være særskilt risiko for ulykker. Forslaget vurde-

res trafikalt at medføre en mindre påvirkning, såfremt der kan etableres adgang til Hovedvejen 

uden gennemkørsel af tæt bebyggelse. 

 

 
Figur 5 Kort over veje og bygninger i nærhed af det miljøvurderede areal. 
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6.1.3 Ledningsforhold 

 

Der er i det følgende vurderet på de ledningsmæssige forhold i relation til det miljøvurderede 

areal. Til brug for dette er der indhentet ledningsoplysninger, og disse er vist på kort. 

 

Af det nedenstående ses de forskellige typer af ledningsinformation, som der generelt har vist sig 

i forbindelse med miljøvurderingen af arealer.  

 

 

 

På Figur 6 fremgår de ledninger, der er placeret i nærheden af det miljøvurderede areal. I dette 

tilfælde forefindes der el-ledninger og telefon- og datakabler, der krydser det miljøvurderede 

areal. 

En eventuel gravning vil resultere i, at ledningerne skal sløjfes, og at der skal lægges nye lednin-

ger udenom råstofgraveområdet. Dette vurderes som værende muligt, idet der er tale om led-

ninger af mindre omfang. 

 

 
Figur 6 Kort over ledningsoplysninger i nærhed til det miljøvurderede areal. 

6.1.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlighed 

for miljøpå-
virkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af omgi-
velserne 

Varighed Samlet vurde-
ring af miljø-
påvirkning 

Bebyggelse Stor Lokal Lille Midlertidig Mindre 

Infrastruktur Stor Lokal Mindre Midlertidig Mindre 

Ledningsfor-
hold 

Stor Lokal Mindre Vedvarende Mindre 
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6.1.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger. I forbindelse med den konkrete 

gravetilladelse kan der stilles vilkår i forhold til støj, indretning mm. 
 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 
 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 

Viuf II er det vestligste af de to områder der ses på kortet nedenfor (Figur 7). 

Der er ingen fredede fortidsminder på arealet. I og omkring området er der registreret flere fund. 

Museet oplyser at der inden for inden for det miljøvurderede areal er registreret fire væsentlige 
jordfaste fortidsminder i form af gravhøje (rundhøje). 

Museerne ved af erfaring, at man i forhistorisk tid foretrak netop en sådan beliggenhed højt i 
terrænet, tæt ved vand, og, når man skulle anlægge sine bopladser. På den baggrund er det 
museets vurdering, at der inden for indvindingsområdet findes væsentlige jordfaste fortidsmin-
der, som er beskyttet af Museumslovens §27. 

Museet vil derfor anbefale, at der bliver foretaget en frivillig forundersøgelse af indvindingsområ-
det med henblik på at afgrænse omfanget af det/de jordfaste fortidsminder, inden jordarbejdet 
går i gang 
 
Findes der under gravning spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, og fundet skal anmeldes 
og museet kan forlange at der foretages en arkæologisk undersøgelse jf. museumsloven.  

6.2.2 Kulturhistorie 

Der er beskyttede diger både i kanten og på tværs af det miljøvurderede areal.  

 

 

Figur 7 Arkæologi, temaer fra kommuneplanen om kulturhistorie og landskab 

Det miljøvurderede område Viuf II er intensivt dyrkede landbrugsarealer.  
Landsbyen Viuf er kulturhistorisk interessant som stationsby på Kolding-Egtvedbanen (1898-

1930). Den er opstået langs vejen i nordlig forlængelse af Viuf landsby. Omkring kirken er mar-
keret et kulturhistorisk værdifuldt areal. Det samme er der omkring Almind kirke syd for. 

Vest for området ligger et område der har kulturhistorisk interesse på grund af samlingen af både 
bevarede og overpløjede gravhøje.  
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Bebyggelsesstrukturen i det åbne land mellem Viuf og Almind har ikke ændret sig væsentligt fra 
slutningen af 1800 tallet til i dag, mens Viuf og Almind siden 50-erne blevet udvidet med parcel-
huskvarterer. 

Fra samme tidspunkt er der gravet grus i et område sydøst for. 

6.2.3 Naturgeografisk beskrivelse 

Figur 8 Per Smeds kort. Viuf I og I er markeret vest for A10. 

Området er del af en moræneflade fra Weichsel omgivet af det komplicerede system af 
tunneldale der har skåret sig ned i fladen. Jordarten i overfladen er hovedsagelig 
smeltevandssand. 

6.2.4 Landskab 

Figur 9 Opdeling af landskabet (tv) og højdemodel (th). 

 

Viuf II 
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Der er foretaget en opdeling af landskabet efter landskabskaraktermetoden (Figur 9). Området er 
del af morænefladen M1, der adskilles fra morænefladen M2 øst for af Koldingvej. Morænefladen 
fremtræder som en let bølget moræneflade med intensiv landbrugsdrift, dog med spredt bebyg-

gelse og med hegn, der peger tilbage på landbrugsstrukturen i første halvdel af det 19. århund-
rede. 

Mod syd grænser fladen op til den markante dal omkring Almind Å (D1). Ådalen og området op til 
Ådalen er markeret som landskabeligt værdifuldt område i Kolding Kommuneplan.  

Nord for ligger landsbyen Viuf, der har beholdt sin karakter af landsby. Øst for området Viuf II 
går en vej og en dobbeltrettet cykelsti, som forbinder Viuf med Almind syd for område D1. 

Område G er et eksisterende graveområde (Almind), der er præget af aktuel og tidligere grav-

ning. 

Det miljøvurderede areal ligger på morænefladen, tilbagetrukket fra skrænten mod ådalen. 

 

Figur 10 Det bølgede landskab set mod syd fra Donsvej. Landskabets former danner et lukket rum langs 
vejen (foto 1878).  

Beplantning og haver omkring Almind afgrænser det landskabsrum, som gravningen vil påvirke. 

Området forstyrres af en højspændingsledning der løber sydvest for arealerne. 

6.2.5 Landskabelige konsekvenser af gravning 

Gravning på det miljøvurderede areal vil formentlig medføre at terrænet eller en søflade kommer 

til at ligge i niveau med bunden af råstofgravene sydøstfor.  Det miljøvurderede areal ligger i god 

afstand fra ådalen, og særligt værdifulde og karakteristiske elementer omkring ådalen berøres 

ikke. Ved gravningen påvirkes den jævne til bølgede flade. Denne landskabstype findes i stort 

omfang i området. Landskabets skala vurderes ikke at blive påvirket ved gravningen.  

 

6.2.6 Sammenfatning 

 
Miljøemne Sandsynlighed 

for miljø-
påvirkning 

Geografisk ud-
bredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af om-
givelserne 

Varighed Samlet 
vurdering af 
miljø-
påvirkning 

Arkæologi og 
fortidsminder 

Meget stor Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

Kulturhistorie Lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Landskab Stor Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

 

 
 

6.2.7 Mulige afværgeforanstaltninger 
Det vurderes at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger 

Viuf 

II 
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6.3 Naturinteresser 

 

6.3.1 Beskyttet natur, Fredskov, Natura 2000 

 

 
Figur 11 Kort over beskyttet natur i nærhed af det miljøvurderede areal. 

 

Det miljøvurderede areal består alene af landbrugsareal. Der ligger ikke beskyttet § 3-natur, 

fredskov eller fredet natur inden for området.  

 

Det vurderes samlet set, at gravning på det miljøvurderede areal er ubetydelig, da de nærmeste 

naturområder ligger 400 meter væk langs Almind Å, syd og øst herfor. 

 

Det miljøvurderede areal, Viuf2 ligger ca. 13,5 km fra det nærmeste Natura 2000-område, nr. 

238 Egtved Ådal, som ligger nordvest herfor. Det vurderes, at Natura 2000-området ikke vil på-

virkes væsentligt pga. afstanden til området. 

 

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter eller andre fredede, rødlistede eller sjældne plante- eller 

dyrearter inden for det miljøvurderede areal.  

 

Jf. faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, kan følgende bilag IV-arter yngle eller raste i området: 

Markfirben, stor vandsalamander, løvfrø og spidssnudet frø.  

 

Langs graveområdet er der træbevoksede diger, men de vurderes ikke at være egnede som lede-

linjer i landskabet for flagermus eller som levesteder for markfirben. Der er heller ikke leve- eller 

ynglesteder for padder. Det vurderes, at bilag IV-arter ikke vil påvirkes væsentligt pga. mang-

lende egnede levesteder i området. 
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6.3.2 Kommunal naturudpegning 

 

 
Figur 12 Kort over udpegninger for natur i Kolding Kommuneplan 2013-2025. 

 

Der er ingen kommunale naturudpegninger inden for det miljøvurderede areal.  
 

Det vurderes samlet, at gravning på det miljøvurderede areal ikke har en påvirkning på kommu-

nalt udpeget natur.  
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6.3.3 HNV-arealer 

 

 
Figur 13 Kort over HNV-arealer i nærhed af det miljøvurderede areal. 

NaturErhvervstyrelsen har på baggrund af analyser fortaget af Aarhus Universitet valgt en afskæ-

ring, således at alle arealer med HNV (High Nature Value) værdien 5 og derover betegnes som 

HNV-arealer. Langt den overvejende del af disse arealer er § 3-arealer, samt arealer som i reglen 

scorer på en eller flere af artsparametrene. Når der søges tilskud under plejegræsordningen, 

foregår prioriteringen således, at arealer med de højeste HNV scorer prioriteres først. 

 

Inden for det miljøvurderede areal ligger der ikke områder med HNV værdi over 5.  

 

6.3.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlighed 

for miljøpå-
virkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af omgi-
velserne 

Varighed Samlet vurde-
ring af miljø-
påvirkning 

§ 3 natur Meget Lille Lokal Lille Kortvarig Mindre 

Fredskov Meget Lille Lokal Lille Kortvarig Mindre 

Natura 2000 Lille Lokal Lille Kortvarig Mindre 

Kommunal 
Natur 

Meget Lille Lokal Lille Kortvarig Mindre 

HNV-arealer Meget Lille Lokal Lille Kortvarig Mindre 

 

6.3.5 Mulige afværgeforanstaltninger 
 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger. 

 

6.4 Vandmiljø 
 

Det miljøvurderede areal er omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning for Viuf-

Bramdrupdam /1/. Dermed vurderes vidensniveauet i forhold til vandmiljø at være højt. Ifølge 

historiske kort kan der tidligere have været gravet på et delareal centralt i den nordlige del af det 
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miljøvurderede areal, ligesom flyfoto viser, at der i perioden 2002-2006 har været gravet på et 

lille delareal omkring terræn-toppunktet mod nordvest. 

 

6.4.1 Grundvandsmagasiner og dæklag 

Det miljøvurderede areal ligger i et forholdsvis fladt landskab med terrænkoter mellem ca. 61 og 

67 m. Råstofressourcen vurderes at have en tykkelse på op til 16 meter, og den findes under ca. 

en meter overjord.  

Der vurderes på baggrund af boringer at findes lokale grundvandsspejl, som repræsenterer små 

sekundære grundvandsmagasiner. Indenfor og umiddelbart udenfor det miljøvurderede areal er 

der således fundet vandspejlskoter mellem ca. 54 og 60 m. Vandspejlet i det underliggende pri-

mære magasin vurderes på baggrund af grundvandskortlægningen at ligge omkring kote 35 m, 

og strømningsretningen er mod syd. En del af råstofressourcen kan dermed være beliggende 

under lokale sekundære grundvandsspejl, men det primære magasin vurderes ikke at blive be-

rørt. Grundvandsdannelsen vurderes at være 400 til 500 mm/år indenfor det miljøvurderede 

areal. 

Hele det miljøvurderede areal ligger indenfor OSD, og det er endvidere udpeget som nitrat-

følsomt indvindingsområde og indsatsområde overfor nitrat. Det miljøvurderede areal ligger såle-

des oven på et sårbart grundvandsmagasin. Nærmeste indvindingsopland til Almind Vandværk 

ligger ca. 170 m øst for arealet. Vandværket har en indvindingstilladelse på 110.000 m3/år. Ind-

vindingsboringerne ligger ca. 1100 m syd for det miljøvurderede areal, og indvindingen sker fra 

40 til 61 m under terræn svarende til terrænkoter mellem 0 og 21 m.  

 

 

Figur 14 Kort over indvindingsboringer, grundvands- og overfladevands-forhold 

Det vurderes, at råstofindvinding over grundvandspejlet ikke vil medføre nogen kvantitativ på-

virkning af grundvandet /2/. Effekter af gravning under grundvandspejl er belyst i Miljøstyrelsens 

projekt nr. 526 /3/, hvor det konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og 

omkring råstofgrave efter længere tids gravning.  

I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kva-

litative påvirkninger af grundvandet /4/. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i 

tilløb af forurenet vand fra naboarealer og muligheden for pyritoxidation med deraf følgende fri-

givelse af sulfat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern 

og/eller okkerudfældning.  
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Der vil i kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift således, at indvindin-

gen ikke medfører hverken kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvands-

ressourcen.  

Som tidligere beskrevet vurderes grundvandet under det miljøvurderede areal at være sårbart, 

da dæklagene over det grundvandsmagasin, som udnyttes til vandindvinding, ikke yder tilstræk-

kelig beskyttelse. Dæklagene findes i givet fald under råstofressourcen, og de vil derfor ikke blive 

påvirket af råstofgravning, hvorfor sårbarheden ikke ændres.  

Tilførslen af nitrat og pesticider ophører under råstofindvinding. I sårbare områder indenfor OSD 

vil en kommende råstoftilladelse indeholde vilkår om, at arealet efterbehandles til naturformål, 

fritidsformål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden anvendelse af pesticider eller gødnings-

stoffer. En gravetilladelse vil derfor kunne bidrage til de indsatser, der via en indsatsplan skal 

gennemføres for at opretholde god grundvandskvalitet i det udpegede indsatsområde med hen-

syn til nitrat. I tilknytning til efterbehandlingen vil der ikke blive meddelt dispensation fra forbud-

det mod tilførsel af jordfyld indenfor det sårbare område. 

 

6.4.2 Private indvindinger 

Der findes ingen indvindinger indenfor det miljøvurderede areal. Ifølge ejendomsdata findes der 

på ejendommen Donsvej 32 ca. 100 m vest for arealet en brønd, som anvendes til drikkevands-

forsyning. Der foreligger ikke oplysninger om placering og indretning af brønden, men det vurde-

res, at indvindingen sker fra et lokalt sekundært magasin, som kan have kontakt til det miljøvur-

derede areal, og derfor kan det ikke udelukkes, at vandkvaliteten kan blive påvirket af råstof-

gravning.  

Endvidere findes der omkring det miljøvurderede areal enkelte boringer, som er filtersat i det 

primære magasin. Det vurderes jf. ovenstående, at disse boringer ikke vil blive påvirket af rå-

stofgravning. Da boringerne ikke længere anvendes til drikkevandsforsyning, og vil en eventuel 

påvirkning fra råstofgravning i øvrigt være uden væsentlig betydning.  

 

6.4.3 Overfladevand 

Der findes ikke søer/vandhuller indenfor eller omkring det miljøvurderede areal, som vurderes at 

kunne blive påvirket af råstofindvinding. 

Nærmeste vandløb findes ca. 200 m vest for det miljøvurderede areal. Dele af vandløbet er tilsy-

neladende rørlagt, og vandspejlskoten vurderes på baggrund af digitale højdedata at ligge om-

kring kote 60 m. Vandløbet har således ikke kontakt med det primære grundvandsmagasin, og 

det må derfor afvande overfladenære sekundære magasiner. På den baggrund kan en naturlig, 

delvis udtørring af vandløbet i sommermånederne ikke udelukkes. Som følge af afstand og ter-

rænforhold vurderes vandløbet ikke at blive påvirket af råstofindvinding. 

 

6.4.4 Jordforurening 

Der er ikke fundet jordforurenings-kortlagte lokaliteter indenfor det miljøvurderede areal.  

 

6.4.5 Opsamling 

Miljøemne Sandsynlighed 
for miljøpå-
virkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings-
grad af omgi-
velserne 

Varighed Samlet vurde-
ring 

Terrænnært 
grundvands-

magasin 

Meget stor Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

Primært 
grundvands-
magasin 

Lille Lokal Lille Vedvarende 
 

Mindre 

Private ind-
vindinger 

Mindre Lokal Mindre Kortvarig Mindre 

Overflade-

vand 

Lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 
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6.4.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for egentlige afværgeforanstaltninger.  

 

6.4.7 Referencer 

/1/ Redegørelse for Viuf-Bramdrupdam. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2013. Natur-

styrelsen 2013. 

/2/ Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarbejdet for Region 

Syddanmark. Grontmij, 2012. 

/3/ Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 526. Miljøstyrelsen 

2000. 

/4/ Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarbejdet for Region 

Syddanmark. Grontmij, 2012. 

 
 

6.5 0-alternativ 

0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, og der dermed 

ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil området henligge, som det ser ud 

i dag. 

 

For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde råstoffer andre ste-

der indenfor samme geografiske område. Regionsrådet foretager løbende kortlægning efter rå-

stofforekomster, og forslag til nye indvindingsområder vil blive fremlagt i kommende revisioner af 

råstofplanen eller som tillæg til en gældende råstofplan. 

 

Den forventede miljøbelastning i andre nye alternativer vil antagelig have samme karakter og 

niveau som for forslaget til området ved Viuf. Det er således ikke muligt at finde områder, hvor 

der ikke er landskaber og nabobebyggelse, som vil blive påvirket af råstofindvinding. 

 

6.6 Kumulative effekter 

Der er ikke eksterne projekter eller miljøforhold, der vurderes at kunne kumulere med de forhold, 

der vurderes i den nærværende miljørapport. Der er dog en risiko for, at der kan være forhold 

som f.eks. støv og støj fra indvinding og transport og påvirkning af grundvandet i forbindelse 

med gravning, som samlet set kan give en kumulativ påvirkning af f.eks. et § 3 beskyttet områ-

de eller beskyttede arter, såfremt disse findes indenfor eller i nærheden af området. Den samlede 

betragtning, der ligger til grund for vurderingen i denne miljørapport, indikerer dog ikke, at der 

vil være kumulative effekter. 

 

Der vil derfor skulle tages højde for den samlede påvirkning fra flere aktiviteter, der også er ta-

get udgangspunkt i her, i forbindelse med den efterfølgende meddelelse af tilladelser til råstof-

gravning.  
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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BILAG 1 

[APPENDIX TITLE]  
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Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgravning inden for det miljøvurde-

rede areal. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 
Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil resultere i en støjpåvirkning i 

området, både fra selve gravearbejdet og fra transport af 

materiale i råstofgravens driftsperiode. I gravetilladelsen 

vil der blive fastsat vilkår får støj, hvor der tages højde 

for den konkrete placering af graveområdet i forhold til 

støjfølsomme områder, herunder beboelse. 

Der er 17 boliger i en afstand af 200m 

Der er 25 boliger i en afstand af 500m 

Sundhedstilstand   X  Planen vurderes ikke at påvirke menneskers sundhed, 

forudsat at de fastsatte krav i en endelig gravetilladelse 

overholdes – disse omfatter bl.a. vilkår der regulerer 

forhold som grundvandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold.  

Svage grupper X    Planen vurderes ikke at påvirke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative 

interesser 

  X  Området består primært af landbrugsarealer og planen 

vurderes derfor ikke at påvirke rekreative interesser væ-

sentligt. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X     

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der er ingen vindmøller i en afstand af 1 km. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

  X  Nærmeste Natura 2000 område er Højen Bæk (Natura 

2000-område nr. 80, Habitatområde H69), beliggende 

ca. 9 km nord for området. Området vurderes ikke at 

blive påvirket af planen. 

Andre internationale 

beskyttelsesområder  

(Ramsar) 

  X  Kolding Inderfjord Byreservat ligger ca. 8,1 km syd for 

området. Fredningen omfatter af Kolding å den del inden-

for Kolding købstad, som er beliggende øst for det be-

byggede areals vestgrænse, og af fjorden den nærmest 

havnen og bredderne beliggende del, som begrænses af 

en linie fra det sted på sydsiden af fjorden, hvor vejen til 

Bjergegård støder til fjordbredden og til næsset i Strand-

huse. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4

8333.  

Området vurderes ikke at blive påvirket af planen. 

§ 3 beskyttet natur   X  Området indeholder ingen beskyttede naturområder jf. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=48333
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=48333
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Begrundelser/Bemærkninger 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

Plante og dyreliv   X  Der er ikke kendskab til fredede eller sjældne arter inden 

for planområdet (miljøportalen.dk), men området kan 

rumme arter der er beskyttede, eksempelvis bilag IV-

arter. Hvis det i forbindelse med et evt. kommende pro-

jekt vurderes, at der er risiko for påvirkning af plante- og 

dyreliv, forudsættes det, at der foretages de nødvendige 

foranstaltninger. 

Sjældne, udryddelses-

truede el. fredede dyr, 

planter el. naturtyper 

  X  Se ovenfor. 

Økologiske forbindel-

ser 

X     

Fredninger X    

Fredskov X    

Skovrejsning  X   Området er udpeget område hvor skovrejsning af ønsket 

(Kolding Kommuneplan). 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbe-

skyttelses-, Sø- eller 

Å-beskyttelseslinjer.  

X 

 

   

Kystnærhedszonen X     

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Der er ikke udpeget værdifulde landskaber inden for om-

rådet, men idet der er tale om et potentielt stor landska-

beligt indgreb, inddrages dette i miljøvurderingen. 

Kulturmiljøer, beva-

ringsværdige bygnin-

ger og kirker 

  X  Vest og nord for området er der udpeget henholdsvis 

kulturmiljøer og kirkeomgivelser. Planen vurderes ikke at 

være i konflikt med retningslinjerne. 

Arkæologiske forhold 

og fortidsminder 

  X  Der er ingen fredede fortidsminder eller fund inden for 

planområdet. En evt. kommende udgravning skal imidler-

tid udføres jf. museumslovens § 27. Stk. 2. ”Findes der 

under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet 

standses, i det omfang det berører fortidsmindet. For-

tidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller 

det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhisto-

riske museum…” 

Jordbrug  X  Området er udlagt til landbrugsområde 

Geologiske interesser X     

Beskyttede sten- og 

jorddiger 

 X   Området indeholder et enkelt dige og grænser op til 

yderligere to diger. 

Trafik og transport 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Trafikafvikling/ .-

kapacitet 

 X  Adgang kan ske via Donsvej og Storgaden til det over-

ordnede vejnet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Vurdering af sikkerhed i kryds 

Støj fra trafik  X  Trafik støj gennem Viuf. 

Risiko for ulykker   X Der er ikke særskilt risiko for ulykker 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Området er på 17,2 ha. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i forhold til energifor-

brug. 

Vandforbrug   X Der er ingen vandforsynings anlæg nær området. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

  X Forbruget af råstoffer vil være begrænset på grund af 

områdets begrænsede størrelse 

Affald   X Ikke relevant 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 
Luft/emissioner og 

lugt 

  X Der er ikke emissions/lugt følsomme aktiviteter i nærom-

rådet. 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes ikke gravet om natten og dermed ikke 

behov for belysning. 

Jordforurening   X Der er ikke registreret jordforurening indenfor eller i 

nærheden af området. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Området ligger i område med særlige drikkevandsinte-

resser OSD. Området ligger i nitratfølsomt indvindings-

område. Området ligger i indsatsområde mht. nitrat. 

Overfladevand  X  Der er et beskyttet vandløb indenfor området. 

Udledning af spilde-

vand 

  X Der er ikke nærliggende udledninger af spildevand 

Ledningsoplysninger 

POL ledninger X    

Naturgasledninger X    

El-ledninger  X   

Kloakledninger X    

Telefon- og datakabler  X   

Vandforsyningslednin-

ger 

 X   

Andre planer 

Kommuneplan  X  Området ligger indenfor Rammen 0634.B1 Boligområde 

Viuf Mølleby retningslinjerne skovrejsning, planlagt by og 

sommerhusområde,  i kommuneplan 2013-25. 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod Vandplan – Hovedvandop-

land Lillebælt/Jylland 

Affaldsplan   X Ikke relevant 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Trafikplan   X Ikke relevant 

Regional udviklings-

plan 

  X Der er ikke modstridende interesser i Den Regionale Ud-

viklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 strategien. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Området ligger indenfor Viuf vandværk og Almind vand-

værks forsyningsområde. 

 

1.1 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvirket 

ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke miljøvurderede areal. Disse miljøforhold 

skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og tilret-

ninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets af-

grænsning.  

Følgende emner vil indgå i miljørapporten: 
 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning) 

 Naturinteresser (Skovrejsning) 

 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, beskyttede sten- og jorddiger) 

 Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, sikkerhed/tryghed, støj fra trafik) 

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Grundvand og vandforsyning, overfladevand) 

 Andre planer (Kommuneplan) 
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1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som en del af 

den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder som miljøvurderes. 

Miljøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af områdets eg-

nethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan indvindes, 

og dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger fra det enkelte område. Med afsæt i 

miljøvurderingerne af hvert enkelt planområde foretager Region Syddanmark en samlet vurdering 

af, hvilke områder der skal indgå i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sammenskrives i 

én samlet miljørapport til Råstofplan 2020, herunder forslag til afværgeforanstaltninger og over-

vågning. 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for sand, grus og sten ved 

Bastrup, som er miljøvurderet på baggrund af et forslag fra NCC. Miljørapporten er udarbejdet for 

at vurdere, om der er potentielt væsentlige indvirkninger på miljøet, hvis området udlægges som 

graveområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse af, om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den sam-

lede miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår, sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser. I den nærværende miljørapport beskri-

ves derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i om-

rådet.  

 

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde jævnfør Figur 2-1.  

 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Re-

gion Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Området er afgrænset på baggrund af et forslag fra NCC. 

 

Det miljøvurderede areal er en udvidelse af et eksisterende graveområde nord for Bastrup Plan-

tage. Arealet er 2,1 ha stort og ligger ca. 1,5 km nord for Varde og af afgrænset af en markvej 

imod nord og eksisterede graveområde imod syd. Størstedelen af arealet er nåletræer, men med 

en kant af løvskov særligt imod nordvest og med et lille, smalt areal imod vest, der er landbrugs-

jord i omdrift/græsningsareal. Der findes ingen tekniske anlæg indenfor arealet.  

 

Indvinding kan blive foretaget hele året i forbindelse med, at der er behov for råstofferne. Efter 

afsluttet indvinding skal arealet efterbehandles efter en godkendt efterbehandlingsplan. 

 

 

Figur 2-1 Det miljøruderede areal.  
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle væsentlige indvirk-

ninger, der er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

Berørte myndigheder er hørt og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Råstofressourcen vurderes at være 165.000 m3 sand, grus og sten.  

Region Syddanmark vurderer, at råstofforekomsten kan bidrage til råstofforsyningen i Sydvestjyl-

land. 

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Det miljøvurderede areal omfatter et skovareal og landbrugsareal i landzone. Der findes ingen 

bygninger inden for det miljøvurderede areal. Afstanden til det miljøvurderede areal betyder, at 

det vurderes, at der ikke er nogen påvirkning af bygninger i det åbne land. 

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport i et område, hvor der i forvejen er støj fra det eksisterende graveområde. Det for-

ventes, at støjbelastningen svarer til den nuværende støjpåvirkning. I forbindelse med en konkret 

gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støjbelastningen vil blive reguleret 

med vilkår i tilladelsen. Selvom de vejledende grænseværdier for støj bliver overholdt, kan støjen 

stadig virke generende for de omkringboende. 

 

Friluftsliv og rekreative interesser 

Det miljøvurderede areal omfatter en mindre del af Bastrup Plantage, som kan anvendes rekrea-

tivt. Det miljøvurderede areal er afskåret fra den øvrige del af plantagen, som følge af eksiste-

rende råstofgravning. Den del af Bastrup Plantage, der ligger inden for det miljøvurderede areal, 

vil ikke kunne anvendes til rekreative formål mens der graves. Øvrige påvirkninger er miljøafledte 

i form af støj og visuel påvirkning. 

 

Vandreruten Drivvejen ca. 500 m mod øst langs Rosengårdvej. Drivvejen er et net af historiske 

veje og nyere stiforløb gennem Vest- og Sønderjylland. Hertil findes en cykelrute i form af en 

dobbeltrettet cykelsti langs Ringkøbingvej ca. 500 meter vest for arealet.  

 

Råstofindvinding inden for det miljøvurderede areal forventes at medføre støj af samme styrke 

som fra det eksisterende graveområde, da det miljøvurderede areal er en udvidelse af det eksi-

sterende råstofgraveområde. Selvom de vejledende grænseværdier for støj bliver overholdt, kan 

støjen stadig virke generende for besøgende i Bastrup Plantage og brugere af ruterne. Ændringen 

i støjbelastningen vurderes at være begrænset, da der er tale om en udvidelse af et eksisterende 

graveområde. 

 

Aktiviteterne i forbindelse med råstofgravningen vil sandsynligvis være synlige fra enkelte skov-

stier- og veje samt cykelruten langs Ringkøbingvej nær det miljøvurderede areal. Der vurderes 

ikke at være visuel sammenhæng mellem det miljøvurderede areal og vandreruten Drivvejen, da 

der er høj beplantning mellem de to områder. Samlet vurderes konsekvensen af den visuelle på-

virkning for de rekreative interesser at være begrænset. 

 

Infrastruktur 
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Råstofindvinding inden for det miljøvurderede areal forventes ikke at medføre øget lastbiltrafik på 

det lokale vejnet, da der er tale om en udvidelse af et eksisterende råstofgraveområde. Udvidel-

sen skal deraf ses som en forlængelse af den periode, hvor der kan ske råstofgravning i området. 

 

Af kommuneplanens hovedstruktur fremgår det i retningslinje 16.1, at ’Der reserveres 200 

meter brede arealer til nye overordnede vejanlæg, som angivet i kommuneplanens kort. 

Inden for arealreservationerne må der ikke udlægges arealer til andre formål.’ Såfremt det kan 

godtgøres, at tidshorisonten på graveperioden og efterbehandling mv. sikrer, at etablering af ve-

jen ikke vil blive problematisk, vurderes det, at råstofgravningen kan tillades. I forbindelse med 

en ansøgning om et konkret projekt, kan disse forhold belyses. Ud fra det foreliggende vurderes 

konsekvensen at være moderat. 

 

Landskab 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, 

der graver efter sand, sten og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af området. 

Indvindingen foregår i et landskab, hvis tilgrænsende nærområde i forvejen er præget af nuvæ-

rende og tidligere råstofgravning. Det omkringliggende landskab er dog fortsat forholdsvis intakt, 

hvilket øger landskabets sårbarhed. Det miljøvurderede areal er en udvidelse af den igangvæ-

rende råstofgrav, hvorfor arealet er placeret i både funktionel og visuel sammenhæng med de ek-

sisterende aktiviteter. På nuværende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, 

hvorfor det ikke er muligt at vurdere på, hvordan landskabet ændres permanent som følge af pla-

nen. Den samlede konsekvens for landskabet vurderes at være begrænset. 

 

Naturinteresser 

Pga. afstanden til nærmeste Natura 2000-område vurderes der ikke at være en væsentlig påvirk-

ning af områdets udpegningsgrundlag. 

Der er ingen beskyttede naturtyper indenfor det miljøvurderede areal og det nærmeste beskyt-

tede område ligger ca. 2 km nord for arealet. Dette område kan være raste- og ynglested for be-

skyttede padder, men da det vurderes at områdets naturtilstand ikke ændres, vurderes det til-

svarende at der ikke sker en påvirkning af funktionen som yngle- og rastested for disse arter. In-

denfor det miljøvurderede areal kan ældre løvtræer være raste- og ynglested for arter af flager-

mus, hvorfor det vurderes at konsekvensen for disse er en moderat påvirkning.    

 

Vandmiljø 

Grundvandet ved det miljøvurderede areal ligger ca. 20 m u.t. Der er drikkevandsinteresser i om-

rådet, og det vurderes, at hensyn til disse kan imødekommes, f.eks. ved ikke at give tilladelse til 

gravning under grundvandsspejlet indenfor det miljøvurderede areal. Der ligger ingen aktive 

vandforsyningsboringer indenfor det miljøvurderede areal. Da det øvre primære magasin er sår-

bart, og arealet ligger delvist indenfor indvindingsoplandet til et alment vandforsyningsanlæg, 

skal der være særlig opmærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvandet og efterbehandling 

af arealet. Det vurderes, at en evt. risiko kan imødekommes med vilkår i tilladelsen til råstofind-

vinding. Det miljøvurderede areal er en foreslået udvidelse til det tilstødende aktive graveområde, 

hvor der er stillet en række vilkår til sikring af grundvandet.   

 

3.3 Samlet vurdering 

Det vurderes at Natura 2000 området ikke vil blive væsentligt påvirket. Det vurderes at kumula-

tive effekter kan imødegås gennem vilkår i en kommende, eventuel tilladelse til råstofgravning. 

 

Inden for det miljøvurderede areal er der ingen væsentlige miljøpåvirkninger ved indvinding af 

råstoffer. Det vurderes at indvindingen vil have en moderat konsekvens for befolkning og sund-

hed, støj, infrastruktur, beskyttede arter og det terrænnære grundvandsmagasin.   
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold indenfor det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette. Kortlægningen af miljøstatus danner 

grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne. I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning 

af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirkninger ved realisering af råstofplanen. Relevant 

lovgivning og planlægning behandles i forbindelse med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6.  

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkning tages udgangspunkt i en worst case betragtning, 

som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet. Det forudsættes ved miljøvurderingerne 

dog, at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg og større vandløb og søer, samt bebyggelser 

inkl. adgangsveje hertil ikke påvirkes af planen. Ved den konkrete gravetilladelse kan udnyttelsen 

af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurderet i miljørap-

porten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som det potentielle graveområde medfører, er systematisk vurderet 

ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljø-

påvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 
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Geografisk udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 

miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at be-

vare funktion og struktur. 

 

Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 
 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 

 

Konsekvens 

Planens konsekvens vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede effekt ud fra sand-

synlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for en miljøparameter kan være både positiv og negativ. Begge typer ef-

fekter er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 
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 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 

 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  
 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfat-

tende afsnit i et skema som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirk-

ningsgrad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 
3 

Sandsynligt National/inter-
national 

Meget høj Permanent Meget væsent-
lig 

Miljøpåvirkning 

4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  

(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 

 

4.4 Kumulative effekter 

I Kapitel 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, der 

kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirkninger.  
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5. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 5-1 viser det miljøvurderede areal set i sammenhæng med gældende råstofinteresseområ-

der og råstofgraveområder samt en aktiv råstofgrav. Det miljøvurderede areal er beliggende in-

den for råstofinteresseområde og ligger i forlængelse af en aktiv råstofgrav. 

 

 

Figur 5-1. Forslag til graveområde, i relation til eventuelle råstofgrave, graveområder og interesseområder i 

Råstofplan 20162. 

Arealet har terrænkote +30-34 m. Terrænet er relativt fladt og falder jævnt fra sydøst mod nord-

vest (Figur 5-2 og Figur 5-3). Jf. Per Smeds landskabskort (Figur 6-7) ligger arealet på Varde 

Bakkeø, som består af sedimenter fra forrige istid, Saale. Jævnfør GEUS’ jordartskort3 findes der 

glacialt smeltevandssand i hele det miljøvurderede areal. 

 

                                                   
2 https://rsyd.dk/wm495870 
3 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-kort/down-

load-jordartskort/ 
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Figur 5-2: Det miljøvurderede areal med Dansk højde model (DHM/Terræn4) som baggrund. Desuden er de ny-

este terrænkurver vist på kortet. 

 

Figur 5-3: Det miljøvurderede areal med Dansk højde model som ”hillshade” (DHM/Terræn-skyggekort4) som 

baggrund. 

 

                                                   
4 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmarks højdemodel, https://sdfe.dk/hent-data/danmarks-hoejdemo-

del/ 
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Der er ingen tilgængelige boringer eller analyser inden for det miljøvurderede areal. I den natio-

nale boringsdatabase, Jupiter5 er der fem boringer inden for en afstand af 300 m sydøst for area-

let. De fem boringer er markeret på Figur 5-4. Der er tale om to råstofboringer, to vandboringer 

og en moniteringsboring, som alle har detaljerede beskrivelser fra GEUS’ boreprøvelaboratorium. 

Der er ikke stillet kvalitetsanalyser til, der kan bruges til at vurdere ressourcen. 

 

De to råstofboringer (Boring DGU nr. 121.1217 og 121.1218) er de boringer, der ligger nærmest 

det aktuelle areal. De viser, at der under et tyndt muldlag overvejende er fint- til mellemkornet 

svagt gruset sand ned til ca. 10 til 11 m u.t., hvor boringerne er stoppet. I de tre andre boringer 

(Boring DGU nr. 121.1145, 121.1147 og 121.1161) er der fundet mere grove aflejringer, specielt 

inden for intervallet 2-9 m u.t., hvor der i alle tre boringer er beskrevet groft gruset sand og deci-

derede gruslag. Ressourcen fra 9 m u.t. og ned til 18-20 m u.t. er overvejende beskrevet som 

mellemkornet sand. I alle tre boringer ligger det mellemkornede sand over et 3 m tykt lag af ler 

eller leret morænesand. Under dette ler/morænesandslag kommer der igen aflejringer af smelte-

vandssand og -grus ned til mellem 38 og 42 m u.t. Pga. arealets størrelse vurderes det ureali-

stisk, at den nedre ressource kan graves, da der ikke vil være plads til de nødvendige skrånings-

anlæg. I den sydlige del, hvor arealet grænser op til den aktive råstofgrav, kan det dog blive mu-

ligt, hvis den nedre ressource udnyttes i den aktive råstofgrav. 

 

Der er registreret vandspejl 19 – 23 m u.t. – svarende til kote + 11 til + 13 m. Det øvre ressour-

celag (ned til 18-20 m u.t.) kan derfor graves tørt.  

 

 

Figur 5-4. Boringer fra Jupiter5 der er anvendt i vurdering af råstofressourcen. Desuden er de nyeste terræn-

kurver vist på kortet. 

 

                                                   
5 GEUS, Nationale boringsdatabase Jupiter, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-

boringsdatabase-jupiter/ 

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
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Det er sandsynligt, at der er råstoffer af sand, grus og sten inden for det miljøvurderede areal. 

Boringerne i Jupiter sandsynliggør tilstedeværelsen af råstoffer, der er egnede til vej- og anlægs-

materialer, som bundsikringsmaterialer og fyldsand. De nærmeste boringer viser relativt finkor-

nede aflejringer i forhold til dem, der ligger lidt længere væk. Det er derfor uvist, om forekom-

sten egner sig til oparbejdning til stabilt grus. De tilgængelige boringer er alle placeret uden for 

det aktuelle areal, og bunden af råstoflaget er ikke fastlagt i de nærmeste boringer. Derfor er 

vurderingerne usikre. 

 

I Tabel 5-1 er råstofressourcen vurderet ud fra de ovenfor nævnte boringer. Der er i beregnin-

gerne ikke taget højde for, at ressourcen nogle steder sandsynligvis fortsætter dybere end borin-

gerne. Beregningerne er foretaget af Region Syddanmark. 

 

Basturp Udvidelse 
 

Sikker-
hed 

Areal (ha) 2,1  

Sand, grus og sten i alt (1000 
m3) 

165  

Grus og sten i alt (1000 m3) 47  

Forekomstens dybde (m u.t.) 18-20 (Desuden sandsynligvis en dybere-
liggende ressource ned til ca. 40 m u.t.) 

2 

Overjord (m) 0,2-1,5 3 

Gravning under grundvands-
spejl 

Nej (Antaget at kun den øvre ressource ud-
nyttes) 

4 

Anvendelse Fyldsand, bundsikring, (stabilt grus) 3 

Forsyningspotentiale Sydvestjylland  

Tabel 5-1. Opsummering af forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding ved Bastrup Udvidelse. Tallet 

i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 betyder, at der 

ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet 

er veldokumenteret. 

 

Råstofressourcen anslås således at være 165.000 m3 sand, grus og sten. Heraf er ca. 47.000 m3 

grove materialer. I beregningerne er der taget hensyn til skråninger mod naboarealer.  
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøemner, der behandles, er følgende:  

 

 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler bebyggelse, befolkning og sundhed, friluftsliv og rekreative inte-

resser, infrastruktur samt ledningsforhold. 

 

6.1.1 Bebyggelse  

Det miljøvurderede areal omfatter et skovareal og landbrugsareal i landzone. Arealet er ikke om-

fattet af kommuneplanrammer i Varde Kommuneplan 20176. 

 

 
Figur 6-1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal vist med en af-

standszone på 100 meter. 

 

Det miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land, hvor der findes en del spredt bebyggelse. 

Som det fremgår af Figur 6-1 findes der ingen bygninger inden for det miljøvurderede areal eller 

                                                   
6 Varde Kommune, Kommuneplan 2017, https://dokument.plandata.dk/11_3275539_1517863067940.pdf 
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inden for en afstand af 100 meter. Nærmeste bymæssige bebyggelser Varde og Tinghøj, der lig-

ger hhv. ca. 1,4 km syd for og 1,7 km nordvest for det miljøvurderede areal. Afstanden til det 

miljøvurderede areal betyder, at det vurderes, at der ingen direkte påvirkning er af bebyggelse i 

byer og spredt boligbebyggelse i det åbne land. 

 

Samlet set vurderes det, at udlæg af arealet som graveområde i råstofplanen ikke påvirker bolig-

bebyggelse. 

 

6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af sand, sten og grus kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i 

form af lys, støv og støj.  

Der vil normalt ikke blive gravet om natten, og belysning vil derfor være begrænset til vinterperi-

oden, hvor der i dagtimerne kan blive behov for lyskilder ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner, hvilket kan oplyse naboarealer. Belysning vurderes at udgøre en begrænset påvirkning. 

 

Graveaktiviteter, læsning, oplag af materiale mv. kan medføre støvgener for naboer eller forbi-

passerende trafik. Dette sker specielt i tørre perioder, og det kan være nødvendigt at indstille ar-

bejdet eller sprinkle veje og arbejdsarealer med vand, indtil støvet lægger sig. 

Udnyttelse af råstofgraveområdet vil medføre støj. I følgende vurdering forudsættes det, at en 

udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde er en udvidelse af det eksisterende 

aktive råstofgraveområde, hvilket medfører råstofgravning i en længere periode end ved kun ud-

nyttelse af det aktive graveområde. Derudover forventes det, at den samme virksomhed fortsæt-

ter arbejdet med omtrent de samme maskiner og aktiviteter, som anvendes i dag. Det forventes 

heraf, at støjbelastningen svarer til den nuværende støjpåvirkning fra det aktive graveområde. 

Den støjmæssige udbredelse kan dog være anderledes, da maskiner og aktiviteterne flyttes. Støj-

belastningen fra driften af et graveområde til grus, sand og sten kan bestå af stationært materiel 

(vaske- og sortereanlæg), kørende materiel (læssemaskiner og dumpere) samt transport med 

lastbiler. Støjbelastningen til omgivelserne vil være størst i forbindelse med en eventuel drift af 

vaske- og sorteringsanlæg, hvilket anvendes i forbindelse med gravning af sand, sten og grus.  

 

Ud fra nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at fastslå, hvor stor den præcise støjmæs-

sige udbredelse vil være, da en sådan vurdering forudsætter viden om bl.a. de anvendte maski-

ner og deres placering. Oplysningerne vil først være tilgængelige, når der foreligger et konkret 

projekt. Støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede vilkår i gravetilladelsen. 

I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støj-

belastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Gravetilladelsen indeholder typisk krav om, 

at vejledende grænseværdier overholdes, og der stilles krav til indretning og drift af grusgraven, 

således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller reduceres (f.eks. med støjvolde). 

Ved det eksisterende råstofgraveområde, som grænser op til det miljøvurderede areal, findes ud 

fra ortofoto ingen støjvolde.  

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil ikke øges, da det miljøvurderede areal er en ud-

videlse, af et eksisterende råstofgraveområde. Lastbiltrafikken vil dog stadig medføre en støjbe-

lastning langs med lastbilernes ruter inden for normal arbejdstid. Støjen omfatter såvel egentlig 

motorstøj og vejstøj som impulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede grus-

veje, som også kan medføre øgede støvgener. Uanset ruten vil den øgede trafik medføre en øget 

støjpåvirkning på boliger langs vejen. Den forøgede tunge trafik på det lokale vejnet kan desuden 

medføre utryghed for gående og cyklister, der færdes på de veje, lastbilerne kører på. 
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Ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal er det sandsynligt, at der sker en støjbe-

lastning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbre-

delsen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal og svarer til eksisterende støj-

belastning. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være middel, da de vejledende støjgrænser 

for boliger vil blive overholdt, men støjpåvirkningen kan alligevel være generende for de omkring-

boende. Beboere i nærområdet vil kun blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid. Påvirk-

ningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Hertil er det 

en udvidelse af et eksisterende graveområde, hvormed udnyttelsen af det miljøvurderede areal 

vil være en forlængelse af den igangværende graveperiode.  

 

På baggrund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolk-

ningens sundhed, forudsat, at de vejledende støjgrænser overholdes i forbindelse med råstof-

gravning. Støjbelastningen kan dog stadig virke generende, hvorfor den samlede konsekvens af 

støjpåvirkningen vurderes at være moderat. 

 

6.1.3 Friluftsliv og rekreative interesser 

Det miljøvurderede areal omfatter en mindre del af Bastrup Plantage, som kan anvendes rekrea-

tivt. Det miljøvurderede areal er afskåret fra den øvrige del af plantagen, som følge af eksiste-

rende råstofgravning, hvilket kan ses på Figur 6-2. Grundet arealets relativt begrænsede stør-

relse, og at det er afskåret fra den øvrige plantage, vurderes den rekreative værdi at være lav.   

 

 

Figur 6-2. Bastrup Plantage. Det miljøvurderede areal er markeret med rød. 

Hvis der graves råstoffer inden for arealet med plantage, vil den ikke kunne anvendes rekreativt i 

den periode, hvor råstofgravningen finder sted, og indtil området er efterbehandlet. Ud fra orto-

foto fremgår der ingen stier/skovveje inden for det miljøvurderede areal. Råstofgravning vurderes 

ikke at påvirke muligheden for at anvende Bastrup Plantage som helhed rekreativt, da arealet ud-

gør en meget begrænset del af plantagen, og som allerede er afskåret fra den øvrige del af plan-

tagen af råstofgravning.  
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Vandreruten Drivvejen forløber ca. 500 meter mod øst langs Rosengårdvej. Drivvejen er et net af 

historiske veje og nyere stiforløb gennem Vest- og Sønderjylland. Drivvejen er over 200 km lang 

med kulturhistoriske seværdigheder og naturoplevelser.7  

 

Hertil findes en cykelrute i form af en dobbeltrettet cykelsti langs Ringkøbingvej ca. 500 meter 

vest for arealet. 8 

 

 

Figur 6-3. Vandreruten Drivvejen er markeret med grøn, og cykelruten er markeret med brun.9 Den orange cir-

kel angiver den omtrentlige placering af det miljøvurderede areal. 

Den del af Bastrup Plantage, der ligger inden for det miljøvurderede areal, vil ikke kunne anven-

des til rekreative formål imens der graves. Om arealet kan anvendes rekreativt efter endt råstof-

gravning vides ikke på nuværende tidspunkt, da efterbehandlingsplanen ikke kendes. Øvrige på-

virkninger er miljøafledte i form af støj og visuel påvirkning.  

 

Støjpåvirkning 

Plantagens sårbarhed over for støj vurderes at være høj, da der ved færdsel i skove forventes en 

lav mængde baggrundsstøj. Grundet plantagen korte afstand til arealet, er det sandsynligt, at der 

kan opleves støj fra graveaktiviteterne og lastbiltrafikken. Udbredelsen af støjpåvirkningen er 

ukendt, men forventes at være lokal og svarende til den støjpåvirkning, der opleves i dag, fra det 

                                                   
7 Kyst – kyst stien, Drivvejen, Til fods langs Jyllands gamle handelsvej, https://www.kyst-kyststien.dk/me-

dia/19417/drivvejenkort.pdf 
8 Varde Kommune, kort, http://kort.varde.dk/mobil/?configBase=http://kort.varde.dk/Geocortex/Essentials/REST/si-

tes/Borger/viewers/WEB_kort_-_Varde_Kommune/virtualdirectory/Resources/Config/Default 
9 Varde Kommune, kort, http://kort.varde.dk/mobil/?configBase=http://kort.varde.dk/Geocortex/Essentials/REST/si-

tes/Borger/viewers/WEB_kort_-_Varde_Kommune/virtualdirectory/Resources/Config/Default 
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eksisterende, aktive råstofgraveområde. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være middel, 

da de vejledende støjgrænser vil blive overholdt. Det er sandsynligt, at støjen opleves anderledes 

end i dag, da aktiviteterne flyttes mod nord.  

 

Besøgende i Bastrup Plantage og brugere af stierne kan blive påvirket af støj inden for normal ar-

bejdstid, hvorfor det er muligt at benytte området uden støjmæssig forstyrrelse uden for almin-

delig arbejdstid, hvor det forventes, at flest anvender området og stierne. Påvirkningen vurderes 

at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år, og en udvidelse vil forlænge 

den periode, hvor der vil ske råstofgravning i området. Den samlede konsekvens af støjpåvirknin-

gen vurderes at være begrænset, da der er tale om en udvidelse af et eksisterende graveområde. 

 

Visuel påvirkning 

Det er sandsynligt, at aktiviteterne i forbindelse med råstofgravningen vil være synlige fra enkelte 

skovstier- og veje samt cykelruten langs Ringkøbingvej nær det miljøvurderede areal. Udstræk-

ningen af den visuelle påvirkning fra gravearbejdet afhænger af arbejdets højde i landskabet, 

men vurderes kun at påvirke en mindre del af stiernes og vejenes samlede forløb, da beplantnin-

gen på længere afstand vil skjule arbejdet. Oplevelsen af plantagen nær det miljøvurderede areal 

må forventes ikke væsentlig anderledes end i dag, da der allerede foregår råstofgravning ved 

skovbrynet. En udvidelse vil dog forhøje det tekniske udtryk i landskabet. Forstyrrelserne forsvin-

der, når råstofgravningen ophører, men området vil stadig være omdannet i forhold til områdets 

nuværende tilstand. 

 

Der vurderes ikke at være en visuel sammenhæng mellem det miljøvurderede areal og vandreru-

ten Drivvejen, da der er høj beplantning mellem de to områder. 

 

Det vurderes, at det er sandsynligt, at der vil forekomme en øget visuel påvirkning af friluftsliv og 

de rekreative interesser, hvis der gives tilladelse til en udvidelse af råstofgravning inden for det 

miljøvurderede areal. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes at være lokal, da påvirknin-

gen er afgrænset til de dele af stier og veje, som ligger tæt på det miljøvurderede areal. De re-

kreative interessers sårbarhed vurderes som lav, da omgivelserne er præget af den eksisterende 

råstofgravning. Intensiteten af den visuelle påvirkning vurderes at være lav, imens gravearbejdet 

foregår. Påvirkningen reduceres, når den visuelle forstyrrelse fra graveaktiviteterne ophører. Are-

alerne ændres permanent, hvorfor også den visuelle påvirkning set fra dele af de nærliggende 

skovveje og stier ændres permanent. Samlet vurderes konsekvensen af den visuelle påvirkning 

for de rekreative interesser at være begrænset. 

 

6.1.4 Infrastruktur 

Det følgende afsnit handler om påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet samt påvirkning 

af flytrafik. 

 

Påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet 

Råstofindvinding inden for det miljøvurderede areal forventes ikke at medføre en øget lastbilstra-

fik på det lokale vejnet, da det miljøvurderede areal vil være en udvidelse af det eksisterende rå-

stofgraveområde. Udvidelsen skal deraf ses som en forlængelse af den periode, hvor der kan ske 

indvinding i området. Der forventes ind- og udkørsel fra eksisterende adgangsvej fra Ringkøbing-

vej fra det eksisterende graveområde, se Figur 6-4. Den eksisterende adgangsvej til nuværende 

råstofgraveområde og stikvejen til Ringkøbingvej er ubefæstet. Ringkøbingvej er befæstet med 

asfalt og er ca. syv meter bred, hertil er der en dobbeltrettet cykelsti langs vejen. Eventuelle nye 

vejadgange skal etableres med nødvendige oversigtsforhold i henhold til gældende vejregler. 
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Figur 6-4. Kort over veje og bygninger i nærhed af det miljøvurderede areal. 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, hvorfor nogle veje kan blive påvir-

ket i højere grad end andre. Med nuværende vidensgrundlag forventes der ikke at ske en øget 

belastning af vejnettet, da det forventes, at det er omtrentligt tilsvarende mængder råstoffer, der 

skal transporteres som i dag. 

 

Det er mindre sandsynligt, at der vil forekomme en øget mængde trafik, da der er tale om en ud-

videlse af et eksisterende graveområde, så der kan foregå råstofgravning i en længere periode. 

Intensiteten af påvirkningen vurderes som ubetydelig, da der forventes en mængde lastbiltrafik 

svarende til i dag. Lastbiltrafikken vil foregå på de lokale veje omkring det miljøvurderede areal 

inden for normal arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes 

at forløbe over flere år, og en udvidelse af det aktive graveområde vil forlænge den periode, hvor 

der sker råstofgravning. Da der på dette stadie ikke foreligger konkret viden om antallet af last-

biltransporter og transportruten, kan påvirkningsgraden kun vurderes på generelt niveau. Ud fra 

det foreliggende vurderingsgrundlag vurderes konsekvensen af trafikbelastningen at være be-

grænset. 

 

Vejreservation 

Af kommuneplanens hovedstruktur fremgår det i retningslinje 16.1, at ’Der reserveres 200 

meter brede arealer til nye overordnede vejanlæg, som angivet i kommuneplanens kort. 

Inden for arealreservationerne må der ikke udlægges arealer til andre formål.’ Såfremt det kan 

godtgøres, at tidshorisonten på graveperioden og efterbehandling mv. sikrer, at etablering af ve-

jen ikke vil blive problematisk, vurderes det, at råstofgravningen kan tillades. I forbindelse med 

en ansøgning om et konkret projekt, kan disse forhold belyses. Ud fra det foreliggende vurderes 

konsekvensen at være moderat. 
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6.1.5 Ledningsforhold 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Der findes ingen større ledninger nær det miljøvurderede areal, se Figur 6-5. Inden 

for det miljøvurderede areal findes der nedgravede el-ledninger, som løber langs med grusvejen 

ind til det eksisterende graveområde. Det vurderes, at det er sandsynligt, at mindre ledninger bli-

ver om- eller nedlagt i forbindelse med råstofgravningen. Omlægningen sikrer, at der ikke sker 

forringelser i elforsyningen. En nedlæggelse forventes kun at ske for ledninger, som ikke længere 

finder anvendelse. Ledninger, som ikke flyttes, holdes der en respektafstand til, så disse ikke på-

virkes. Der vil dermed ikke ske påvirkning af ledningsforholdene. I forbindelse med råstofgrav-

ning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I nogle tilfælde vil det være 

muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet. Ledningsforhold håndteres 

konkret i forbindelse med udarbejdelsen af tilladelsen. 

 

 

 

Figur 6-5. Kortet viser, at der ikke er nogen større ledninger nær det miljøvurderede areal. Tele- data- og lav-

spændingsledninger er ikke vist på kortet. 
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6.1.6 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Bebyggelse - - - - - 

Befolkning 
og sundhed 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Friluftsliv og 
rekreative 
interesser 

     

Støjpåvirkning Med vished Lokal Middel Lang Begrænset 

Visuel påvirk-
ning 

Sandsynligt Lokal Lav Lang Begrænset 

Infrastruktur Mindre sand-
synlig 

Lokal Middel Lang Moderat 

Ledningsfor-
hold 

- - - - - 

 

6.1.7 Mulige afværgeforanstaltninger 

Den konkrete gravetilladelse indeholder vilkår til sikring af overholdelse af støjgrænser ved bebo-

elser og rekreative arealer.  

 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som be-

handles i hvert deres afsnit 6.2.1 og 6.2.2.  
 

6.2.1 Landskab 

Det følgende afsnit indledes med en beskrivelse af de landskabelige udpegninger, der findes in-

den for det miljøvurderede areal. Derudover vurderes udpegningernes sammenhæng med udlæg-

ning af det miljøvurderede areal. Efterfølgende beskrives det miljøvurderede areals landskab med 

udgangspunkt i dele af landskabskaraktermetoden10, hvorfra der er fokus på det naturgeografiske 

grundlag, kulturgeografiske grundlag, rumlig-visuelle forhold og landskabets sårbarhed over for 

ændringer. Endvidere inddrages Varde Kommunes landskabskarakteranalyse i beskrivelsen. På 

baggrund af landskabsbeskrivelsen vurderes påvirkningen af landskabelige og visuelle værdier 

ved realisering af det miljøvurderede areal til råstofgravning. 
 

Landskabsudpegninger i Varde Kommuneplan 

Varde Kommune har udpeget bevaringsværdige landskaber og større, sammenhængende land-

skaber, som er omfattet af retningslinjer i Kommuneplan 201711. Udpegningerne fremgår af Figur 

6-6. 

 

                                                   
10 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007 https://mst.dk/media/150569/vejlednin-

genilandskab_050707b1.pdf  
11 Varde Kommune, Kommuneplan 2017, Hovedstruktur, http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bo-

lig_og_byggeri/plan_og_byudvikling/kommuneplan_2017/kp17_endelig_hovedstruktur_01.02.2018_tilrettet_hoved-

struktur.pdf 
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Figur 6-6. Landskabs- og landbrugsudpegninger i Varde Kommuneplan. 

Hele det miljøvurderede areal er udpeget som bevaringsværdigt landskab i form af et overgangs-

landskab. Kommuneplanens retningslinjer fastlægger bl.a., at ”Nye bygninger og anlæg, der visu-

elt vil opleves fra dal- eller kystlandskaber, skal tilpasses landskabets karakter, særligt med hen-

syn til beplantning, placering, udformning og materialevalg.” 12 Af kommuneplanens redegørelse 

fremgår, at overgangslandskaber er områder, hvor det kan være nødvendigt på baggrund af en 

konkret vurdering at stille særlige vilkår ved etablering eller ændring af bygninger, anlæg eller 

beplantning, hvis det vurderes, at ny udvikling får negative konsekvenser for den fremtidige land-

skabsoplevelse i dal- og kystlandskaber.13 

 

Udlægning af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde påvirker landskabets karakter. 

Det miljøvurderede areal ligger for foden af en bakkeø nær en smeltevandsdal omkring Varde Å. 

Påvirkningen af overgangen mellem de to landskabstyper reduceres af, at det miljøvurderede 

areal ligger i et område, der allerede i dag er udlagt til og benyttes til råstofgravning, og landska-

bet er dermed allerede under forandring. En udvidelse af det eksisterende råstofgravområde vur-

deres dermed ikke at påvirke landskabets karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder væ-

sentligt. Udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde vurderes på den bag-

grund ikke at være i modstrid med de landskabshensyn, som retningslinjerne i Varde Kommune-

plan 2017 varetager, da det miljøvurderede areal placeres i tilknytning til et eksisterende grave-

område.  

 

Landbrugsudpegninger i Varde Kommuneplan 

                                                   
12 Varde Kommune, Kommuneplan 2017, Hovedstruktur, http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bo-

lig_og_byggeri/plan_og_byudvikling/kommuneplan_2017/kp17_endelig_hovedstruktur_01.02.2018_tilrettet_hoved-

struktur.pdf 
13 Varde Kommune, Kommuneplan 2017, Hovedstruktur, http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bo-

lig_og_byggeri/plan_og_byudvikling/kommuneplan_2017/kp17_endelig_hovedstruktur_01.02.2018_tilrettet_hoved-

struktur.pdf 
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Varde Kommune har udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, som er omfattet af en ret-

ningslinje fra Kommuneplan 201714. Udpegningerne fremgår af Figur 6-6. Retningslinjen fastlæg-

ger bl.a., at ”I særligt værdifulde landbrugsområder må der kun udlægges areal til ikke-land-

brugsmæssige formål, hvis det sikres, at arealforbruget begrænses mest muligt, at arealerne så 

vidt muligt ikke berører de bedst egnede dyrkningsjorder, at arealerne kan anvendes længst mu-

ligt til landbrugsmæssige formål før overgangen til anden anvendelse.” 15 

 

Den del af det miljøvurderede areal, som stadig anvendes til landbrugsformål, er udpeget som 

særligt værdifulde landbrugsarealer. Udlægges arealet til graveområde, kan arealet ikke anven-

des til landbrugsområde i den periode, hvor råstofgravningen foregår. Udlæg som graveområde 

vil have betydning for den landbrugsmæssige anvendelse af arealet, men der er tale om et meget 

lille areal i udkanten af udpegningen op ad en plantage. Arealforbruget er hermed begrænset. Af 

jordbrugsanalyser fremgår det, at arealet tidligere har været anvendt til græs eller andet grøntfo-

der.16 Siden 2015 har arealet været registreret som ”ikke omdrift”, 17 hvormed det vurderes, at 

der ikke er tale om bedst egnede dyrkningsjorder. Den smalle del af arealet med markkarakter 

kan anvendes til landbrugsformål, indtil arealet tages i brug til råstofgravning. Det vurderes, at 

arealudlægget til råstofgraveområde er i overensstemmelse med de landbrugsmæssige interes-

ser, som Varde Kommuneplan 2017 varetager.  

 

Landskabsbeskrivelse 

På Per Smeds landskabskort ligger arealet på bakkeøen Varde Bakkeø (Figur 6-7) på moræneaf-

lejringer af sandet jordbund fra næstsidste istid, Saale. Det samme ses på GEUS’s jordartskort, 

hvor der indenfor arealet ses aflejringer af smeltevandssand, og i området omkring det miljøvur-

derede areal findes også indslag af smeltevandsgrus18. Generelt ligger terrænkoten omkring area-

let på +30 meter, men falder til ca. +25 meter i det omkringliggende landskab. Syd og øst for 

arealet falder landskabet let mod arealerne på hedesletten med Varde Å i bunden. 

 

Der er ingen boringer indenfor det miljøvurderede areal, der beskriver råstofressourcen, men der 

eksisterer en række boringer øst for arealet. På baggrund er boringerne er det sandsynligt, at der 

findes råstoffer af sand, grus og sten. De nærmeste boringer viser relativt finkornede aflejringer i 

forhold til dem, der ligger lidt længere væk, og det stemmer overens med GEUS’s jordskort, som 

viser afvekslende indslag af smeltevandssand og smeltevandsgrus. 

 

                                                   
14 Varde Kommune, Kommuneplan 2017, Hovedstruktur, http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bo-

lig_og_byggeri/plan_og_byudvikling/kommuneplan_2017/kp17_endelig_hovedstruktur_01.02.2018_tilrettet_hoved-

struktur.pdf 
15 Varde Kommune, Kommuneplan 2017, Hovedstruktur, http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bo-

lig_og_byggeri/plan_og_byudvikling/kommuneplan_2017/kp17_endelig_hovedstruktur_01.02.2018_tilrettet_hoved-

struktur.pdf 
16 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Jordbrugsanalyser, http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=jordbrugsanalyse 
17 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Jordbrugsanalyser, http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=jordbrugsanalyse 
18 GEUS, 2015, Danmark Digitale jordartskort 1:25.000 
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Figur 6-7. Per Smed Landskabskort.19 

Bakkeø er en betegnelse for de morænelandskaber fra næstsidste istid, der findes i den vestlige 

del af Jylland, som ikke var dækket af isen under sidste istid. Bakkeøerne fremstår som udjæv-

nede højdedrag, der rager op over det omkringliggende landskab. De har mistet deres tidligere 

bakkede præg under sidste istid, hvor processer som jordflydning og frostsprængninger udjæv-

nede landskabet. Da isen under sidste istid stod ved Hovedopholdslinjen, fossede gletscherflo-

derne ud af isen, skar sig ned i landskabet og afsatte anseelige mængder af sand og grus hen 

over det gamle morænelandskab og dannede de store vestjyske hedesletter20. 

 

Det miljøvurderede areal ligger inden for Varde Kommunes karakterområde ”Varde Bakkeø” . Ka-

rakterområdet beskrives i analysen som et landbrugslandskab i stor skala, hvor der er mulighed 

for lange kig i området og til nabokarakterområder. Karakterområdet rummer flere kulturhistori-

ske landskabselementer med lokal betydning i from af bl.a. landsbykirker, velbevarede fortids-

minder og kulturmiljøer. Det fremgår af landskabsanalysen, at mange af de oprindelige land-

brugsstrukturer er bevaret som en tydelig og forholdsvis intakt del af landskabsoplevelsen. De 

oprindelige læhegnsstrukturer er flere steder brudte.21 

 

Det miljøvurderede areal fremstår som en del af Bastrup Plantage, hvor den vestlige del er et 

landbrugsareal. Arealet vurderes ikke at indeholde nøglekaraktererne beskrevet i Varde Kommu-

nes landskabskarakteranalyse, da der ikke er tale om et landbrugsareal i stor skala. Arealet og 

omgivelserne er let bakket, men hæver sig ikke markant fra det omkringliggende landskab. Area-

let grænser op til et eksisterende graveområde mod syd, som adskiller det miljøvurderede areal 

fra den øvrige plantage. Det eksisterende graveområde bidrager med en teknisk karakter til land-

skabet.  

                                                   
19 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
20 Krüger. J., 2000, Glacialmorfologi – Fladlandsgletscheren og landskabet 
21 Varde Kommune, Kommuneplan 2017, http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bolig_og_byg-

geri/plan_og_byudvikling/kommuneplan_2017/kp17_endelig_redegoerelse_19-05-2017.pdf 
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Figur 6-8. Skråfoto der viser det miljøvurderede areal samt det eksisterende råstofområde.22 Den orange cirkel 

angiver den omtrentlige placering af det miljøvurderede areal. 

De lave målebordsblade fra perioden 1926 til 1941 viser, at det miljøvurderede areal også tidli-

gere har fremstået som plantage, som det kan ses på Figur 6-9. Plantagen er siden reduceret i 

størrelse og omlagt til landbrugsarealer og råstofgravning, hvilket kan ses på Figur 6-10. Sam-

menlignes de to figurer, ses det at mønstre og strukturer i områderne ved plantagen er forholds-

vist intakte. Bl.a. ses sognegrænsen og afgrænsningen af plantagen stadig i landskabet.  

 

                                                   
22 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto, 25.08.19, https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionj-

soff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027929&lat=56.1277927 
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Figur 6-9. Lave målebordsblade (1926-1941). 

 

Figur 6-10. Luftfoto fra 2018, der viser skov- og 

jordbrugslandskabets mønstre. 

Landskabet inden for det miljøvurderede areal vurderes samlet set at have en lav sårbarhed. Sår-

barheden begrundes i, at karakteren som plantage lokalt er ødelagt som følge af den eksiste-

rende råstofgravning. Det omkringliggende landskab er dog fortsat forholdsvis intakt omkring 

plantagen, hvilket øger landskabets sårbarhed. 

 

Landskabelige konsekvenser af gravning 

De landskabelige konsekvenser af råstofgravningen vurderes på baggrund af beskrivelsen af 

landskabet.  

 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet midlertidigt tilføres et teknisk præg og visuel uro med 

maskiner, der graver efter sand, sten og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af 

området. Gravningen vil foregå i et område, der i forvejen har et teknisk præg på grund af eksi-

sterende råstofgravning. Ved kørsel langs Ringkøbingvej er der indkig til udgravningen, men le-

vende hegn vil skjule store dele af arbejdet. Beplantning og terrænet vil på større afstande skjule 

arealet, hvorfor den geografiske udbredelse vurderes at være lokal. Efter endt råstofgravning 

fjernes maskinerne fra området, så det tekniske præg og den visuelle uro fjernes. 

 

Råstofindvindingen medfører under og efter indvinding en markant landskabspåvirkning, da ter-

rænet ændres permanent, når store mængder sand, sten og grus fjernes fra området. På nuvæ-

rende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, hvorfor det ikke er muligt at 

vurdere på, hvordan det permanente landskab ændres som følge af planen. Efterbehandlingen 

foretages sandsynligvis med muld og overskudsmaterialer fra det miljøvurderede areal, da det 

ikke uden dispensation er tilladt at tilføre jord til råstofgraveområdet. Intensiteten er høj, da der 

graves i en plantage, som allerede er brudt af råstofgravning. Det miljøvurderede areal er en ud-

videlse af den igangværende råstofgrav, og arealet er placeret i både funktionel og visuel sam-

menhæng med de eksisterende aktiviteter. Den samlede konsekvens for landskabet vurderes 

derfor at være begrænset. 

 

6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Der findes ingen registrerede eller udpegede kulturhistoriske interesser inden for det miljøvurde-

rede areal, og det er derfor på baggrund af den indledende afgrænsningsproces, herunder hørin-

gen af de berørte myndigheder, vurderet, at miljøemnet ikke behøver yderligere behandling. Der 

er således ingen påvirkning i forhold til kendte fortidsminder. 
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Varde Museum kommenterer i arkivalsk kontrol, at forundersøgelser i forbindelse med den eksi-

sterende udgravning ikke har givet anledning til egentlige arkæologiske udgravninger23. Selvom 

der ikke er registreret fortidsminder inden for arealet, kan der stadig findes væsentlige fortids-

minder under muldlaget. Varde Museum anbefaler derfor, at der forud for råstofindvinding gen-

nemføres arkæologiske forundersøgelser efter reglerne i museumslovens §26.24 Hvis forundersø-

gelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal de udgraves, inden råstofgravning kan 

gennemføres. 

 

Hvis der efter forundersøgelsen under udgravningen alligevel opdages fortidsminder, skal arbej-

det standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal anmeldes til det ansvarlige mu-

seum, jf. museumslovens § 27, stk. 225. Ikke-fredede fortidsminder i form af enkeltfund kan af 

museet registreres og fjernes fra stedet, så de bevares for eftertiden. 

 

6.2.3 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Landskabe-
lige konse-
kvenser ved 
gravning 

Med vished Lokal Høj Permanent Begrænset 

Kultur 
historie 

- - - - - 

 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Påvirkningen af landskabet kan reduceres hvis terrænet efterbehandles, så det indpasses i det 

omkringværende landskab af hensyn til landskabskarakteren og de landskabelige og kulturhistori-

ske udpegninger, herunder særligt graveområdets kanter mod det omgivende terræn. 
 

Varde Museum bør gennemføre en arkæologisk forundersøgelse af det miljøvurderede areal, in-

den gravning efter sand, grus og sten igangsættes.  

 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig be-

tydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  

 

                                                   
23 Varde Museum, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Varde Kommune, 4. oktober 2019 
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I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 126, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væ-

sentligt. 

 

Det nærmeste Natura 2000-område nr. 88, Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for 

Varde, ligger ca. 2 km syd for det miljøvurderede areal. Det består af habitatområde nr. 7727. 

Området er udpeget for en lang række arter og habitatnaturtyper, hvoraf den nærmeste habitat-

naturtype ligger ca. 2,1 km sydøst for det miljøvurderede areal (næringsrig sø).  

 

 

Figur 6-11. Natura 2000-områder nær det miljøvurderede areal. 

 

Det vurderes på grund af afstanden, at indvindingen af råstoffer indenfor det miljøvurderede 

areal ikke vil påvirke naturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-

område eller andre områder længere væk. Det vurderes ligeledes, at der ikke er andre planer el-

ler projekter, der i forbindelse med denne plan, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

 

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 728 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, 

at det i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke påvirker Natura 2000-områ-

dernes udpegningsgrundlag væsentligt pga. afstanden. 

                                                   
26 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 
27 Natura 2000 plan 2016-2021 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde Natura 2000-område nr. 88 Ha-

bitatområde H77. Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen. 2016. 

 
28 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 

arter. BEK nr 1595 af 06/12/2018 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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6.3.2 § 3 beskyttet natur 

En række naturtyper (f.eks. ferske enge, vandløb, overdrev, moser, søer), er beskyttet af natur-

beskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang række sjældne dyr og planter. 

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes tilstand uden en dispen-

sation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 229. I forbindelse med dispensationen kan der stil-

les krav om etablering af erstatningsnatur.  

 

Der er ikke registreret beskyttet natur inden for det miljøvurderede areal, og derfor vurderes der 

ikke nærmere på dette forhold. Inden for arealet er den højeste HNV på 130 på baggrund af områ-

dets status som nærhed til småbiotop. Skalaen går fra 0 (lav) til 14 (høj). HNV-skov er desuden 

registreret som 131 med en skala fra 1 (lav) til 19 (høj). 

 

Nærmeste beskyttet natur er en sø og en fersk eng beliggende ca. 200 meter nord for det miljø-

vurderede areal. Jævnfør beskrivelsen i afsnit 6.4.2 påvirkes disse naturtyper ikke af indvinding 

af råstoffer.  

 

 

Figur 6-12. Beskyttede naturtyper inden for og omkring det miljøvurderede areal. 

 

Det vurderes, at der er mindre sandsynlighed for at beskyttet natur udenfor det miljøvurderede 

areal påvirkes. Den geografiske udbredelse af påvirkningen er lokal, og intensiteten vil være ube-

tydelig. Påvirkningens varighed vil være lang, og den samlede konsekvens af påvirkningen af na-

tur udenfor det miljøvurderede areal vil være ubetydelig. 

 

                                                   
29 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  
30 https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
31 http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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6.3.3 Plante og dyreliv  

Bilag IV arter 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår en vurdering af, om der med planen påvirkes de vilkår, som områderne kan 

tilbyde en bestand af en art (økologisk funktionalitet).  

 

Der er ikke registreret arter på habitatdirektivets bilag IV inden for det miljøvurderede areal, men 

da det vurderes, at der kan være ældre løvtræer indenfor arealet, kan der være potentielle yngle- 

og rastesteder for arter af flagermus, der alle er opført på habitatdirektivets bilag IV. Arealet er 

ikke omfattet af bestemmelserne om som fredskov.  

 

Søen og den ferske eng nord for det miljøvurderede areal, nævnt under § 3 beskyttet natur, er 

potentielt raste- og ynglested for padder på habitatdirektivets bilag IV, bl.a. spidssnudet frø, men 

det vurderes, at området ikke påvirkes af indvinding af råstoffer.  

 

Eventuelle gamle løvtræer indenfor arealet kan være raste- og ynglested for arter af flagermus. 

Det vurderes, at der er en mulighed for, at der vil ske en påvirkning af arterne. Den geografiske 

udbredelse vil være lokal, og da der tæt på det miljøvurderede areal vurderes at være tilsvarende 

områder med gamle løvtræer, vurderes intensiteten at være lav. Hvis der sker en miljøpåvirk-

ning, vil varigheden være lang, og den samlede konsekvens vil være begrænset idet arternes 

økologiske funktionalitet ikke vurderes at blive påvirket. 

 

Sjældne arter 

Der er registreret en række lokalt sjældne plante- og dyrearter omkring det miljøvurderede areal: 

Fuglearten ringdrossel og plantearterne; skovhullæbe, klatrende lærkespore, sump-fladstjerne og 

vestlig kær-tuekogleaks32. Ringdrossel lever i skove, skovhullæbe og klatrende lærkespore i lys-

åbne skovbevoksninger, og vestlig kær-tuekogleakssump-fladstjerne på fugtig bund. Levesteder 

for arterne påvirkes ikke ved indvinding af råstoffer.  

 

Sandsynligheden for, at arter af sjældne fugle, planter og svampe bliver påvirket, er mindre, ud-

bredelsen af påvirkningen er lokal, og intensiteten er lav, da der kun indvindes råstoffer indenfor 

det miljøvurderede areal. Varigheden vil være lang, og samlet vurderes påvirkningen at være 

ubetydelig.  

 

6.3.4 Beskyttelseslinjer 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17 må der med visse undtagelser ikke placeres bebyggelse, 

campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra offentligt ejede skove og privatejede 

skove på mindst 20 ha sammenhængende skov.  

 

En mindre del af det miljøvurderede areal er omfattet af skovbyggelinjer. 

 

                                                   
32 Naturbasen. Licens nr. E0/2015 
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Figur 6-13 Skovbyggelinje omkring og indenfor det miljøvurderede areal ved Bastrup. 

Indvinding af råstoffer er ikke omfattet af forbuddet mod bebyggelse i medfør af naturbeskyttel-

seslovens § 17 og vurderes derfor ikke nærmere her. 

 

6.3.5 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 

Ramsar-om-
råde 

- - - - Ikke væsent-

lig 

§ 3 beskyttet 
natur 

Mindre Lokal Ubetydelig Lang Ubetydelig 

Plante og dy-
reliv 

Mulig Lokal Lav Lang Begrænset 

 

6.3.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Ingen. 

 

6.4 Vandmiljø 

Det miljøvurderede areal er omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, og derfor 

vurderes vidensniveauet i forhold til vandmiljø at være tilstrækkeligt. Området er dækket af 

grundvandskortlægningen for Varde33, som blev afsluttet i 2015.   

 

6.4.1 Grundvand og Vandforsyning 

Det miljøvurderede areal er en udvidelse til den eksisterende råstofgrav umiddelbart syd for area-

let. Der er i forbindelse med grundvandskortlægningen tolket to terrænnære sandmagasiner og to 

primære magasiner. De terrænnære magasiner udgør de øverste ca. 20 m af lagserien ved det 

                                                   
33 Naturstyrelsen, 2015. Hydrostratigrafisk model – Indvindingsoplande udenfor OSD Varde.   
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miljøvurderede areal, hvorunder der ses et tyndt lerlag. Under lerlaget ses det øvre primære ma-

gasin, som lokalt har en tykkelse på ca. 40-50 m. Herunder ses et lerlag med en tykkelse på ca. 

30 m, som adskiller det øvre primære magasin fra det dybe primære magasin. Det dybe primære 

magasin har lokalt en tykkelse på ca. 15-20 m. Boringerne i området omkring det miljøvurderede 

areal viser sand i de øverste 18-20 m af lagserien. Herunder ses et tyndt lerlag, med en tykkelse 

på ca. 3 m, som adskiller de terrænnære magasin fra de underliggende primære sandmagasiner. 

 

Grundvand 

Grundvandet ligger, ifølge et overfladenært potentialekort, omkring kote 12 m, svarende til ca. 

20 m u.t. Grundvandsstrømningen ved det miljøvurderede areal er mod syd/sydøst. Pejlingerne 

fra nærområdet angiver dybder for det terrænnære grundvandsspejl omkring 15-20 m u.t. På 

baggrund af pejledata og det overfladenære potentialekort vurderes det, at der sandsynligvis ikke 

vil forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor det miljøvurderede areal, da størstede-

len af ressourcen forventes at ligge over grundvandsspejlet. Råstofgravning vil medføre, at den 

umættede zone mindskes, da en del af magasinet fjernes. Hydraulisk kan det have betydning for 

opholdstiden i den umættede zone, da der vil være kortere vej fra overfladen til grundvandsspej-

let.  

 

Det miljøvurderede areal ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser, og den vestlige 

del af arealet overlapper med indvindingsoplandet til Lerpøtvej Vandværk (Figur 6-14). Den vest-

lige del af det miljøvurderede areal ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsom-

råde. Nærmeste boringsnære beskyttelseszoner findes ved indvindingsboringerne til Lerpøtvej 

Vandværk, ca. 1,5 km mod syd. Vandværkets indvindingsopland strækker sig fra kildepladsen 

mod nord. Lerpøtvej Vandværk har to kildepladser, Brorsonskolen der dækker over alle vandvær-

kets boringer beliggende i bymæssig bebyggelse i Varde By, og Carolinelund, der er beliggende i 

en skov nordøst for Varde. Lerpøtvej Vandværk indvinder fra de to primære magasiner i kortlæg-

ningsområdet34. Det er oplyst af DIN Forsyning, at hovedparten af de bynære indvindingsboringer 

er truet af forurening, og indvindingen på sigt planlægges flyttet mod øst til Bastrup Plantage og 

Carolinelunden. Lerpøtvej Vandværk er afgørende for opretholdelse af områdets drikkevandsfor-

syning. Ifølge grundvandskortlægningen ses der sparsomt lerdække over det øvre primære ma-

gasin i indvindingsoplandet, og over det dybe primære magasin ses et varierende lerdække, der 

ikke betragtes som sammenhængende, i indvindingsoplandet. Med udgangspunkt i lertykkelse, 

vandtyper mm, er det vurderet, at det dybe primære magasin generelt er beskyttet overfor på-

virkning fra terræn, hvorimod de øvre magasinere er sårbare overfor påvirkning fra terræn22. 

 

Det miljøvurderede areal ligger i et område, der ikke er okkerklassificeret35. I de fleste tilfælde vil 

råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun ubetydelige kvalitative påvirk-

ninger af grundvandet36. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb af forurenet 

vand fra naboarealer og muligheden for pyrit-oxidation med deraf følgende frigivelse af sulfat, 

forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller okkerud-

fældning. Ved eventuel oxidationen af pyrit forventes dette primært at have betydning for vand-

kvaliteten i eventuelle gravesøer, samt ved behov for afledning af vand fra det miljøvurderede 

areal. Der vil i kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift, så indvindingen 

ikke medfører kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. 

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme en kvantitativ og/eller kvalitativ påvirkning 

af de terrænnære grundvandsmagasiner. Det skal dog bemærkes, at det meste af magasinet er 

tørt, og der forventes ingen gravning under grundvandsspejlet. Påvirkningen vil være lokal, og 

                                                   
34 Naturstyrelsen, 2015. Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD, Varde.  
35 Danmarks Arealinformation 
36 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Region Syddanmark, 2012. 
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intensiteten af påvirkningen på det terrænnære grundvandsmagasin i forbindelse med råstofgrav-

ningen forventes at være middel, da en del af magasinet bortgraves. En eventuel påvirkning vur-

deres at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Konsekvensen for på-

virkning af det terrænnære grundvand vurderes at være moderat, da der ved grusgravning fjer-

nes en del af det terrænnære magasin, og den umættede zone hermed vil mindskes.  

 

Det vurderes som mindre sandsynligt, at der vil ske påvirkning af de primære magasiner. Der for-

ventes ikke væsentlige udbredte dæklag mellem magasinerne i nærområdet, men råstofgravnin-

gen forventes udført over grundvandsspejlet. Ved gravning i området bevares de beskyttende ler-

dæklag, og som udgangspunkt ændres sårbarheden af de primære magasiner derfor ikke. En 

eventuel påvirkning vil være lokal, og forventes afgrænset til de terrænnære sandmagasiner. Så-

fremt det sikres, at eventuelle lerlag, som adskiller magasinerne, ikke gennembrydes, er risikoen 

for forurening af de primære magasiner ikke øget væsentligt i forhold til den nuværende situa-

tion. Intensiteten for de primære magasiner vurderes at være lav. En eventuel påvirkning vurde-

res at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Der forventes begrænset 

konsekvens for de primære grundvandsmagasiner.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af en eventuel tilladelse til et konkret projekt vil det blive vurderet 

hvilke specifikke vilkår der er nødvendige for at sikre beskyttelse af grundvandsressourcen. I tilla-

delser stilles vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke medfører hverken kvantita-

tive eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. Der er tale om udvidelse 

af et graveområde. I den gyldige tilladelse på det tilstødende areal er der bl.a. stillet vilkår om, at 

den maksimale gravedybde er op til 5 m over grundvandsspejlet, og der er i råstoftilladelsen stil-

let krav om tinglysning af forbud mod anvendelse af gødningsstoffer og pesticider på arealerne. 

En gravetilladelse vil derfor på sigt kunne bidrage til at opretholde en god grundvandskvalitet 

med hensyn til nitrat. Der er derudover stillet skærpede vilkår for drift og efterbehandling, og det 

er pålagt ansøger, at udarbejde et moniteringsprogram til overvågning af grundvandet og en be-

redskabsplan til håndtering af forurening. I forbindelse med moniteringsprogrammet er der fast-

lagt tærskelværdier for de enkelte kemiske parametre i forhold til indstilling af gravearbejdet.    
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Figur 6-14. Miljøvurderet areal, indvindingsoplande, indvindingsboringer og nitratfølsomme arealer. 

Vandforsyning 

Der er ingen vandforsyningsboringer indenfor det miljøvurderede areal. I en afstand af 200-300.  

m fra det miljøvurderede areal ligger der to moniteringsboringer, som tilhører Varde Kommunale 

Værker. Boringerne er filtersatte i det primære magasin. Der er ikke registreret boringer til privat 

husholdning i nærheden af det miljøvurderede areal. Nærmeste aktive indvindingsboringer til al-

men vandforsyning, tilhørende Lerpøtvej Vandværk, ligger i en afstand af ca. 1,5 km mod syd. 

Der er ingen ejendomme indenfor 150 m fra det miljøvurderede areal. Det vurderes, at der ikke 

er risiko for påvirkning af boringer i nærområdet.  

 

Der forventes ikke betydelige kvantitative påvirkninger af indvindingsboringer i nærområdet, da 

der ikke forventes gravning under grundvandsspejlet. Da der ikke er betydelige beskyttende ler-

dæklag i området, skal der være særlig opmærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvandet, 

såfremt det miljøvurderede areal udlægges til graveområde.  

 

Det vurderes samlet set som mindre sandsynligt, at der kan forekomme en påvirkning af aktive 

indvindingsboringer, forudsat at der tages de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af 

grundvandsressourcen. Ved en eventuel påvirkning vil denne være meget lokal. Intensiteten af 

påvirkningen på vandforsyning i forbindelse med råstofgravningen forventes at være lav, da der 

ikke er aktive indvindingsboringer indenfor det miljøvurderede areal, og der ikke forventes grav-

ning under grundvandsspejlet. En eventuel påvirkning vurderes at være lang, da råstofgravnin-

gen forventes at forløbe over flere år. Konsekvensen for indvindingsboringer vurderes at være 

begrænset, da eventuel risiko for påvirkning kan imødekommes med vilkår i tilladelse til råstof-

indvinding.  

 

6.4.2 Overfladevand 

Der er ingen beskyttede vandløb eller søer indenfor det miljøvurderede areal (Figur 6-15). Mod 

nordvest findes en § 3 beskyttet eng i en afstand af ca. 150 m samt en sø i en afstand af ca. 250 

m. Vandspejlet ved disse områder vurderes på baggrund af digitale højdedata at ligge højere end 

trykniveauet i det øverste grundvandsmagasin. På den baggrund antages overfladevandsfore-

komsterne at ligge ovenpå lokale lerdæklag, og vurderes ikke at blive påvirkede af råstofindvin-

ding.  
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Figur 6-15. Okkerpotentielle lavbundsområder37  og beskyttede vandløb, samt øvrige vandløb og søer. 

6.4.3 Jordforurening 

Der findes ingen V1- eller V2-kortlagte grunde indenfor det miljøvurderede areal (Figur 6-16).  

 

 

Figur 6-16. V1- og V2-kortlagte arealer. 

                                                   
37https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
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6.4.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed  
Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Terrænnært 
grundvands-

magasin 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Primært 
grundvands-
magasin 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

Private ind-
vindinger 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for egentlige afværgetiltag, men pga. drikkevandsinteresser i 

området er der i den eksisterende råstoftilladelse for det tilstødende areal stillet vilkår til indret-

ning og drift således, at indvindingen ikke medfører hverken kvantitative eller kvalitative negative 

konsekvenser for grundvandsressourcen. I forbindelse med en konkret ansøgning bør det vurde-

res, om vilkår fra det tilstødende aktive graveområde bør indarbejdes i en gravetilladelse. Der er 

bl.a. stillet som vilkår, i den gyldige tilladelse på det tilstødende areal, at den maksimale grave-

dybde er op til 5 m over grundvandsspejlet, og der er i råstoftilladelsen stillet krav om tinglysning 

af forbud mod anvendelse af gødningsstoffer og pesticider på arealerne. Der er derudover stillet 

skærpede vilkår for drift og efterbehandling, og det er pålagt ansøger, at udarbejde et monite-

ringsprogram til overvågning af grundvandet og en beredskabsplan til håndtering af forurening. I 

forbindelse med moniteringsprogrammet er der fastlagt tærskelværdier for de enkelte kemiske 

parametre i forhold til indstilling af gravearbejdet. Råstofgravningsaktiviteter udgør kun en be-

grænset eller ingen risiko for forurening af grundvandet ved spild af brændstof, hydraulikolie 

mm38. Risikoen for forurening på baggrund af råstofindvindingsaktiviteter sammenlignes generelt 

med risiko for forurening på baggrund af landbrugets anvendelse af tunge maskiner i markerne.  

 

 

 

  

  

                                                   
38 Teknisk notat, marts 2011. Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding.  



 

 

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE BASTRUP UDVIDDELSE 

 

 

 

  | 35/41 

 

 

7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

Det miljøvurderede areal ligger i nærheden af flere aktive graveområder, råstofinteresseområder 

og efterbehandlede graveområder. Det miljøvurderede areal er beliggende inden for råstofinte-

resseområde og ligger umiddelbart nord for en aktiv råstofgrav. Grundet den nære placering kan 

der forventes kumulative effekter, hvad angår støj fra arbejdet og trafikken til og fra områderne, 

hvilket er vurderet i afsnittet 6.1.2 og 6.1.4. 
 

Til trods for den høje beplantning i området, er der sandsynlighed for, at områderne og deres ak-

tiviteter er synlige i omgivelserne, da graveområderne er placeret helt op af hinanden. Udnyttelse 

af flere områder vil dermed øge den landskabelige påvirkning. 

 

Der vurderes ikke at være en kumulativ effekt på grundvandet i forbindelse med de allerede ud-

lagte graveområder, da en fortsættelse af eksisterende graveaktivitet kan omfatte løbende efter-

behandling af færdiggravede områder 

 

Der er ikke andre planer, projekter eller miljøforhold, der vurderes at kunne kumulere med de 

forhold, der vurderes i den nærværende miljørapport. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af hvilke miljøforhold, som skal behandles yderli-

gere i de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 

Området vurderes i forhold til indvinding af sand, grus og sten. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil overordnet set 

altid resultere i forøget støjniveau i nær-

området. Indvinding, af- og pålæsning 

samt transport af råstoffer støjer.  

Planområdet er beliggende i udkanten af 

Bastrup Plantage i et landområde lige 

nord for Varde. Der er ingen ejendomme 

indenfor selve planområdet. Der ligger 

ejendomme på Ringkøbingvej vest for 

planområdet. 

Der er 0 boliger indenfor 200 m.  

Der er 7 boliger indenfor 500 m.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Udover Varde, som ligger ca. 1,4 km syd 

for planområdet, findes der også andre 

byer og landsbyer i omegnen af området. 

Med danmarks fremherskende vindret-

ning V-SV, vil støjen i hovedparten af året 

blive båret i retning mod Ø-NØ. I denne 

retning er den nærmeste landsby/by Sig, 

som ligger ca. 4,4 km mod Ø-NØ, og Nor-

denskov, som ligger ca. 11,0 km mod øst.  

Herudover er der en del spredte land-

ejendomme samt meget små landsbyer 

(som Tange og Bredmose) i vindretnin-

gen. 

Grundet vindretningen forventes det 

altså, at det er de nærmeste ejen-

domme, der vil kunne opleve den største 

støjpåvirkning.  

Øvrige byer/landsbyer i nærområdet er 

Mejls ca. 2,5 km mod N-NØ, Tirstrup ca. 

9,0 km mod NØ, Næsbjerg ca. 6,5 km 

mod SØ, Janderup ca. 8,0 km mod SV, 

Tinghøj ca. 1,6 km mod NV, og Orten ca. 

3,8 km mod V-NV. 

 

Støjbelastningen vil blive reguleret i rå-

stoftilladelserne, som vil stille vilkår om, 

at Miljøstyrelsens vejledende grænse-

værdier bliver overholdt. Tilladelsen vil 

typisk stille krav til indretning og drift af 
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Begrundelser/Bemærkninger 

grusgraven således, at eventuelle nega-

tive påvirkninger kan afværges (f.eks. 

med støjvolde). 

Planområdet ligger indenfor støjbela-

stede arealer, bl.a. pga. Østre Omfarts-

vej. 

Planområdet grænser mod syd op til ek-

sisterende aktive graveområder for sand, 

grus og sten. Herfra kan der også udvik-

les støj. 

Sundhedstilstand   

 

 

 

 

X 

X Planen vurderes ikke at påvirke menne-

skers sundhed, forudsat at de fastsatte 

krav i en endelig gravetilladelse overhol-

des. Disse krav omfatter bl.a. vilkår, der 

regulerer forhold som grundvandsbe-

skyttelse, driftstider, støj, skrænthæld-

ninger og udkørselsforhold.  

Påvirkning af menneskers sundhed som 

følge af støj vurderes i miljørapporten. 

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke vil påvirke 

svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

 X  Planområdet er i dag en del af Bastrup 

Plantage, som strækker sig mod øst, og 

omgives ellers af marker. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der er tilsyneladende en del stier i Linde-

rup Lund, som findes ca. 1,1 km mod syd. 

Ca. 1,6 km mod S-SØ findes Bo- og Reha-

biliteringscenter Lunden.  

Der er ifølge både lokalplanen og kom-

muneplanen ingen rekreative områder 

indenfor planområdet. De nærmeste re-

kreative områder ligger ca. 1,8 km mod 

S-VS og ca. 2,4 km mod syd i Varde, og 

ifølge kommuneplanrammen ca. 2,3 km 

mod N-NØ i Mejls. 

Vandreruten Drivvejen findes ifølge 

Varde Kommunes hjemmeside ca. 500 m 

mod øst langs Rosengårdvej. 

Ifølge Varde Kommunes hjemmeside fin-

des der en cykelrute fra cykelklubber 

langs Ringkøbingvej ca. 500 m mod vest. 

Der vurderes ikke at kunne ske nogen ne-

gativ påvirkning af rekreative interesser, 

hvis der i fremtiden indvindes råstoffer i 

planområdet. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

 X  Ifølge det interaktive kort på vindinfo.dk 

skulle der ligge en vindmølle kun ca. 100 

m vest for planområdet. Denne ses dog 
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Begrundelser/Bemærkninger 

ikke på ortofoto, og tilstedeværelsen er 

derfor tvivlsom. 

Øvrige nærmeste to vindmøller findes ca. 

500 m syd for planområdet. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Det nærmeste Natura 2000 område, nr. 

77 Nørholm Hede, Nørholm Skov og 

Varde Å øst for Varde, ligger 2 syd for 

planområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

  X Ramsar området Vadehavet nr. 27, ligger 

3,5 km syd for planområdet.  

Pga. afstanden vurderes der ikke at ske 

en væsentlig påvirkning af udpegnings-

grundlaget for Natura 2000-området 

nærmest planområdet.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

§ 3 beskyttet natur   X Der er ikke registreret beskyttet natur in-

denfor planområdet. Nordvest for plan-

området findes en § 3 beskyttet eng og 

sø, hhv 150 og 250 meter væk.  

Nordøst for planområdet findes et § 3 

beskyttet overdrev/eng /sø område 750 

meter væk. Pga. afastanden vurderes der 

ikke at ske en påvirkning af områdernes 

naturtilstand. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Plante og dyreliv   X 

 

 

X 

Bilag IV arter: 

Der er ikke registreret arter på habitatdi-

rektivets bilag IV-arter indenfor eller om-

kring planområdet.  

Fugle: 

Der er ikke registerede fugle på udpeg-

ningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesom-

råderne indenfor eller omkring planom-

rådet. 

Sjældne, udryddelsestru-

ede el. fredede dyr, plan-

ter el. naturtyper 

   

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

Udover hvad der er nævnt ovenstående, 

findes: 

Habitatnaturtyper: 

2,4 km fra planområdet er der rigkær, tør 

hede og tidsvis våd eng omkring området 

ved Gammel Gellerup. Der sker ikke en 

væsentlig påvirkning af habitatnaturty-

per pga. afstanden.  

Fredede arter: 

Skov-hullæbe er fundet få meter fra det 

eksisterende graveområde mod syd. Der 

graves ikke udenfor planområdet og der-

for påvirkes arten ikke. 

Sjældne arter: 

Der er ikke registret sjældne arter inden-

for planområdet. Der er registreret ring-

drossel, håret kortstråle, klatrende lær-

kespore, ru kulsukker, sump-fladstjerne, 
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Begrundelser/Bemærkninger 

vestlig kær-tuekogleaks og glatstokket in-

digo-rørhat omkring planområdet.  Der 

graves ikke udenfor planområdet og der-

for påvirkes arten ikke. 

Økologiske forbindelser X   Planområdet ligger ikke inden for en øko-

logisk forbindelse. 

Fredninger X   Der ligger ikke nogle fredede områder in-

denfor eller omkring planområdet. 

Fredskov X   Der er ikke fredskov indenfor planområ-

det. 

Skovrejsning X   Planområdet ligger inden for et skovrejs-

ningsområde.  

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

  X Planområdet er omfattet af skovbygge-

linjer på en mindre del af arealet. Indvin-

ding af råstoffer er ikke omfattet af for-

buddet i naturbeskyttelseslovens § 17. 

Kystnærhedszonen X   Planområdet ligger ikke inden for kyst-

nærhedszonen.  

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Planområdet ligger indenfor udpegede 

bevaringsværdige landskaber. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Planområdet ligger udenfor større sam-

menhængende landskaber. De nærmeste 

findes ca. 300 m mod øst. 

Planområdet ligger udenfor lavbundsare-

aler og de nærmeste findes ca. 1,4 km, 

ca. 1,6 km og ca. 1,9 km mod hhv. NV, 

NØ og S-SØ. 

I det tilfælde at området udlægges til 

graveområde, kan det ikke afvises at den 

landskabelige påvirkning i forbindelse 

med en eventuel råstofindvinding vil 

være væsentlig.  

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X De nærmeste områder med kulturhistori-

ske bevaringsværdier findes ca. 4,7 km 

mod NØ og ca. 3,2 km mod S-SV. 

De nærmeste områder med værdifulde 

kulturmiljøer findes ca. 1,6 km mod NØ, 

ca. 1,8 km mod SØ og ca. 3,1 km mod S-

SV. 

De nærmeste kulturarvsarealer findes ca. 

4,8 km mod Ø-SØ og ca. 5,3 km mod V-

SV. 

De nærmeste kirker findes i Varde ca. 3,8 

km mod syd. 

Der er ingen fredede eller bevaringsvær-

dige bygninger indenfor planområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Den nærmeste fredede bygning findes 

ca. 2,2 kmm od SØ ved Lundvej 176. De 

nærmeste bygninger med bevarings-

værdi ligger på Ringkøbingvej i en af-

stand af minimum ca. 360 m. Det er byg-

ninger med både lav og middel beva-

ringsværdi. 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der er ingen beskyttede fortidsminder in-

denfor planområdet. De nærmeste fin-

des ca. 300 m nord for, ca. 450 m NØ for 

(3 stk.) og ca. 500 m syd for. 

Der findes en del ikke-beskyttede fortids-

minder tæt på områdeafgrænsningen, 

men dog ikke indenfor planområdet. 

En evt. kommende udgravning skal imid-

lertid udføres jf. museumslovens § 27. 

Stk. 2. ”Findes der under jordarbejde spor 

af fortidsminder, skal arbejdet standses, i 

det omfang det berører fortidsmindet. 

Fortidsmindet skal straks anmeldes til 

kulturministeren eller det nærmeste 

statslige eller statsanerkendte kulturhi-

storiske museum…” 

Jordbrug  X  Planområdet grænser mod nord og vest 

op til særligt værdifulde landbrugsområ-

der. I vest er der et overlap med områ-

derne på ca. 30 m. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Geologiske interesser   X Der er ingen geologiske bevaringsværdier 

indenfor planområdet, og der er langt til 

de nærmeste. 

De nærmeste værdifulde geologiske om-

råder, nationale kystlandskaber, natio-

nale geologiske interesseområder og 

geosites (disse overlapper) findes ca. 2,9 

km mod SV. 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

  X Der er ingen beskyttede sten- eller jord-

diger indenfor planområdet. De nærme-

ste findes ca. 800 m mod syd, hvor der er 

en del diger, og ca. 1,3 km mod NØ. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang kan ske via Ringkøbingvej til 

det overordnede vejnet. Herfra er en ind-

kørsel allerede etableret til de tilstø-

dende aktive graveområder mod syd. 

Sikkerhed/tryghed  X  Oversigtsforhold ved vejadgang. 

Støj fra trafik  X  Planområdet ligger indenfor støjbela-

stede arealer, bl.a. pga. Østre Omfarts-

vej. 

Der er huse på Ringkøbingvej, hvis bebo-

ere muligvis vil kunne blive påvirkede, 
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Begrundelser/Bemærkninger 

hvis planområdet udlægges til graveom-

råde, og der engang indvindes råstoffer 

med evt. øget og tungere trafik til følge. 

Risiko for ulykker   X Der er ikke særskilt risiko for ulykker i 

forbindelse med råstofgravningen.  

Da det ikke er tilladt for uvedkommende 

at opholde sig eller færdes i planområ-

det, bør det ikke i sig selv udgøre en ri-

siko for befolkningen. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Planområdet er 2,1 Ha. Området er en 

foreslået udvidelse til et aktivt graveom-

råde mod syd. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der vil altid være energiforbrug i forbin-

delse med drift og transport af råstoffer. 

Hvis råstofferne ikke hentes fra planom-

rådet vil de skulle hentes et andet sted, 

hvor der også vil være et energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Mængderne er ikke 

kendt på nuværende tidspunkt. Men der 

vil sandsynligvis være et stort forbrug. 

Vandet vil nedsive igen. Der vil dog være 

et mindre tab ved fordampning og ved 

bortførsel af materialer. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Da der på nuværende tidspunkt ikke er 

tale om et specifikt projekt, men en plan-

ændring, behandles emnet ikke yderli-

gere. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Der forventes en fremtidig  indvinding af 

sand, grus og sten, hvis planområdet ud-

lægges. Der er normalt ikke noget for-

brug af produkter eller materialer ved 

indvinding af sand, grus og sten. Der vil 

benyttes olie og drivmidler til maskinel.  

Planområdet vil være med til at dække 

regionens behov for sand, grus og sten. 

Affald X   Indvinding af sand, grus og sten resulte-

rer normalt ikke i affald. Evt. brændbart 

affald og eller farligt affald fra maskiner 

(olie mv.) vil bortskaffes i henhold til 

kommunens affaldsregulativ. Der vil 

være tale om begrænsede mængder. 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt  X  Der må forventes en vis mængde støv i 

forbindelse med gravning af sand, grus 

og sten, hvis planområdet udlægges til 

graveområde, og der i fremtiden indvin-

des råstoffer fra området. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der kan i tørre perioder forekomme støv 
på grund af kørsel på ubefæstede arealer 
samt fra materialestakke.  

Planområdet grænser op imod eksiste-
rende aktive graveområder mod syd. 
Herfra kan der udvikles støv. Der er ikke 
kendskab til øvrige emissions-/lugtføl-
somme aktiviteter i nærområdet.  

Lys og refleksioner   X Der forudsættes, at der ikke graves om 

natten, og dermed ikke er behov for be-

lysning. 

I vinterperioden er der behov for lyskil-

der ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner. Belysningen vurderes ikke at 

give anledning til gener, da lyskilder bli-

ver placeret så de ikke oplyser naboarea-

ler til planområdet. 

Jordforurening   X Den nærmeste V1-kortlagte grund findes 

ca. 270 m nord for planområdet. Ca. 1,0 

km mod N-NV, ved krydset ved Stilbjerg-

vej og Ringkøbingvej, er der en V1- og en 

V2-kortlagt grund. Ca. 1,4 km mod N-NØ, 

på Stilbjergvej, er der en V2-kortlagt 

grund. I Tinghøj, ca. 1,8 km mod NV, er 

der flere V1- og V2-kortlægninger. Ca. 

1,7 km mod vest, øst for Elinelund, er der 

en V1-kortlagt grund. Ca. 1,5 km mod S-

SØ, ved Lundvej, er der en V1-kortlagt 

grund. Der er desuden både V1- og V2-
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Begrundelser/Bemærkninger 

kortlagte grunde i den nordlige del af 

Varde. 

De nærmeste områdeklassificerede om-

råder (med krav om analyser) ligger i den 

nordlige del af Varde, ca. 2,1 km mod S-

SV. 

Generelt er der ikke større risiko for jord-

forurening i forbindelse med råstofind-

vinding end ved almindelig jordbrugs-

mæssig drift eller anlægsarbejde. Det 

nye arealudlæg vurderes ikke at medføre 

risiko for forurening af jorden, såfremt 

olie og kemikalier opbevares forsvarligt 

og i overensstemmelse med gældende 

regler. 

Spild af forurenende stoffer såsom olie 

kan forekomme f.eks. ved fejl under brug 

eller ved reparation af hydrauliske syste-

mer på maskiner. Det udgør normalt ikke 

et problem i råstofgrave. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Planområdet ligger indenfor områder 

med drikkevandsinteresser. 

Den vestlige halvdel af planområdet lig-

ger indenfor et indvindingsopland (uden-

for OSD). Lidt længere vest ligger endnu 
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Begrundelser/Bemærkninger 

et indvindingsopland, som overlapper 

med det andet. 

Indvindingsoplandet, som overlapper 

med planområdet, er et indsatsområde, 

da oplandet er nitratfølsomt. Ca. 1,6 km 

mod NV ligger et andet indsatsområde 

indenfor nitratfølsomme indvindingsom-

råder. 

Der findes en del boringsnære beskyttel-

seszoner i den nordlige del af Varde (af-

stand ca. 1,7 km mod syd). Zonerne om-

kranser vandværksboringer tilknyttet 

Varde Vandværk og Din Forsyning A/S, 

Lerpøtvej Vandværk, som findes ca. 3,0 

km mod S-SV. 

Der er en del markvandingsanlæg i områ-

derne omkring planområdet. Det nærme-

ste findes på Ringkøbingvej ca. 500 m 

mod NV. 

Der er ingen vandforsyningsboringer in-

denfor selve planområdet, men der fin-

des flere ret tæt på, bl.a. indenfor Ba-

strup Plantage (afstand ca. 200 m) og på 

Ringkøbingvej (minimumafstand 500 m). 

En af boringerne i Bastrup Plantage er en 

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=53768
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=53768
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Begrundelser/Bemærkninger 

afværgeboring. Øvrige nærliggende bo-

ringer er primært markvandingsboringer 

eller til privat husholdning. 

Overfladevand   X Der er ingen vandløb eller søer indenfor 

planområdet. 

Nærmeste vandløb findes ca. 230 m mod 

NV, hvor der også er en mindre sø og et 

lille engområde (afstand ca. 150 m her-

til). Ca. 800 m mod NØ, ved Rosengård-

vej, er der nogle søer samt mose- og eng-

områder. Ca. 1,2 km od Ø-SØ er der et 

engområde, og i den sydligde del af dette 

er der et beskyttet vandløb. Ca. 2,2 km 

mod øst er Nøgelbæk, og ca. 2,3 km od 

syd er Varde Å. 

Råstof indvinding under grundvandsspej-
let forventes ikke at at medføre varig æn-
dring af terrænnære grundvandsstand. 
Der forventes ingen direkte udledning til 
recipient. På den baggrund vurderes det 
at sandsynligheden for væsentlige, varige 
påvirkninger af vandløb og søer er lille.  

Udledning af spildevand X   Der udledes ikke spildevand i forbindelse 

med råstofgravning. 

Støj og vibrationer  X  Planområdet grænser mod syd op til et 

eksisterende, aktivt graveområde, hvor-
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Begrundelser/Bemærkninger 

fra der kan komme støj. Der er ikke kend-

skab til øvrige støjende virksomheder i 

nærheden af planområdet. 

Ledningsoplysninger 

POL ledninger   X Ingen kommentarer fra forsvaret. 

Naturgasledninger 

  X 

Ingen ledninger tæt på området. Der er 

gasledninger ved Lerpøtvej ca. 1,5 km 

mod vest og Stilbjergvej ca. 1,2 km mod 

nord. 

El-ledninger 

 

X 

 

I det allersydligste hjørne af området er 

der et mindre overlap med el-ledninger 

(Evonet), som løber langs med grusvejen 

ind til det eksisterende graveområde syd 

for det foreslåede. 

Kloakledninger   X Ingen ledninger i nærheden. 

Telefon- og datakabler   X Ingen ledninger i nærheden. 

Vandforsyningsledninger   X Ingen ledninger i nærheden. 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan  X  Planområdet er ikke omfattet af udlagte 

rammeområder. Planområdet er omfat-

tet af en række retningslinjer i kommun-

planen vedr.:: planlagt trafik anlæg, Støj-
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Begrundelser/Bemærkninger 

belastet areal, Skovrejsning ønsket, beva-

ringsværdigt landskab, Område til store 

husdyrbrug. 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod Vandområ-

deplan -Hovedvandopland 1.10 Vadeha-

vet 

Affaldsplan X   ikke relevant 

Trafikplan X   ikke relevant 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Området ligger indenfor DIN forsynings 

forsyningområde. Der registreret borin-

ger til havevand og markvanding i nær-

området 

Landsplandirektiv    Der er ingen udpegning ifølge landsplans-

direktiver. 

Afstand til Lufthavn  X  Afstand til Esbjerg Lufthavn er ca. 13 km 

Afstand til Billund Lufthavn er ca. 42 km 
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2.1 Kumulative effecter 

Planområdet grænser mod syd op til eksisterende aktive graveområder for sand, grus og sten. 

Kun ca. 430 m mod N-NØ ligger et graveområde for sand, grus og sten, som afventer igangsæt-

ning. Der er ingen andre aktive graveområder eller andre områder, som er foreslået udlagt til gra-

veområde, meget tæt på det foreslåede graveområde. Øvrige nærmeste aktive graveområder fin-

des ca. 8,6 km mod S-SV, øst for Alslev (sand, grus og sten). Ca. 10,4 km mod SV, ved Hostrup, fin-

des tre aktive graveområder for sand, grus og sten, samt et område, hvor der søges om gravning 

og et område, som er foreslået udlagt som graveområde i regionens Råstofplan 2020 (”Vibæk-

Hostrup”) og som screenes sideløbende med dette. 

Hvis planområdet samt de beskrevne eksisterende graveområder tæt på medtages i Råstofplan 

2020, og der indvindes i flere områder samtidig, kan der være kumulative effekter.  

Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der, både i planområdet og i 

de nærliggende eksisterende grave, indvindes under grundvandsspejlet samtidig. Denne kumula-

tive effekt vil kunne påvirke de omkringliggende våde naturtyper samt indvinding og muligvis for-

ureninger tæt på. 

Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder.  

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som kan bidrage til kumulative ef-

fekter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 

 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 

Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  

 

 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning, Sundhedstilstand, Friluftsliv / Rekreative interes-

ser, Vindmølleområder ift. støjbelastning)  

 Naturinteresser (Natura 2000 område)  
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 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Jordbrug)  

 Trafik og transport (Trafikafvikling/ -kapacitet, Sikkerhed/tryghed, Støj fra trafik)   

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Luft/emissioner og lugt, Grundvand og vandfor-

syning, Støj og vibrationer)  

 Ledningsoplysninger (El-ledninger) 

 Andre planer (Kommuneplan, Afstand til Esbjerg Lufthavn)  
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BILAG 2 

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER  

 

Der er i perioden mellem den 13. september 2019 til 4. oktober 2019 gennemført en høring af de 

berørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. Hø-

ringen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og konkrete projekter (VVM)39. 

 

Der er foretaget en høring af Varde Kommune, Sydvestjyske Museer som ansvarligt arkæologisk 

museum, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer og Miljøstyrelsen. 

 

Varde Kommune 

Bør der ikke være en kort beskrivelse af arealets karakter (X ha landbrugsjord, XX ha skov, 

skovens alder og sammensætning)? 

- Det ser umiddelbart ud til at være en ældre skov med en væsentlig andel af løvtræer. På den 

baggrund synes jeg ikke, at det er tilstrækkeligt at skrive, at der ikke er registreret bilag IV arter. 

Der bør være en konkret vurdering (eller undersøgelse) af, hvorvidt skoven kan have 

funktion som raste- eller ynglelokalitet af arter af flagermus. 

 

Svar: Der vil i miljørapporten blive lavet en beskrivelse af det planlagte område, områdets poten-

tiale som raste- og ynglested for arter på habitatdirektivets bilag IV og en vurdering af påvirknin-

gen. En egentlig feltundersøgelse vil ikke blive foretaget i forbindelse med miljøvurdering af pla-

nen.  

 

Kildepladszone: 

Er ikke noget problem. Det nærmeste kildefelt er DIN Forsynings kildeplads i Carolinelunden, dvs. 

i stor afstand til den planlagte udvidelse af graveområde i Bastrup Plantage. 

Drikkevandsudpegning, NFI m.m.: 

Ca. halvdelen af den udpegede udvidelse af graveområde ligger indenfor det gældende 

indvindingsopland til Varde Vandværk. Projektområdet følsomt overfor nitrat og derfor som re-

sten af indvindingsoplandet udpeget som NFI. Samtidigt er projektområdet udpeget som indsats-

område for grundvandsbeskyttelse, som betyder, at Varde Kommune er forpligtet til, at lave en 

særlig indsats for at beskytte det udpegede område mod forurening af grundvandet. Konflikten 

mellem råstof- og drikkevandsinteresser svarer således til de betragtninger i forbindelse med rå-

stofindvinding i resten af Bastrup Plantage (se råstoftilladelse og deklaration fra 2013). 

Varde Kommunes Jord og Grundvandsgruppe har ikke nogen generelle indvendinger mod 

                                                   
39 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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råstofgravning i det udvidede areal, forudsat at DIN Forsyning som berørte part ikke kommer 

med nogen konkrete indvendinger eller forslag. Eventuelt burde fx moniteringsprogrammet opju-

steres. 

 

Svar: Det vurderes, at det miljøvurderede areal kan inddrages i det eksisterende graveområde 

under forudsætning af, at der i tilladelsen hertil, opstilles de nødvendige vilkår og afværgeforan-

staltninger til beskyttelse af grundvandsressourcen. Der er tale om udvidelse af et graveområde, 

og vilkår fra det tilstødende aktive graveområde kan efter en konkret vurdering indarbejdes i en 

evt. gravetilladelse på det miljøvurderede areal. Specifikke forhold omkring monitering behandles 

i forbindelse med en evt. gravetilladelse.  

 

Vejreservation 

Af kommuneplanens hovedstruktur fremgår det i retningslinje 16.1, at ’Der reserveres 200 

meter brede arealer til nye overordnede vejanlæg, som angivet i kommuneplanens kort. 

Inden for arealreservationerne må der ikke udlægges arealer til andre formål.’ 

I redegørelsen fremgår det, at ’Kommunens overordnede trafikvejnet og stinet skal forbinde 

bysamfund med hinanden og med regionen. Til dette reserveres der arealer som vist på kortbila-

get. Der reserveres 200 m brede arealer til de viste vejudlæg. Inden for disse arealreservationer 

må der ikke udlægges arealer til andre formål, med mindre det kan dokumenteres, at dette ikke 

giver anledning til problemer.’ To af disse vejreservationer sikrer mulighed for etablering af en 

omfartsvej nord om Varde fra ”Tændpibe-krydset” til Østre Omfartsvej, og videre herfra til om-

fartsvejen ved Sig. 

Det vurderes umiddelbart, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at give mulighed for råstofgrav-

ning på det ønskede areal, da en fremtidig etablering af omfartsvejen vil blive fordyret og be-

sværliggjort, hvis terrænet er blevet sænket væsentligt. Såfremt det kan godtgøres, at tidshori-

sonten på graveperioden og efterbehandling mv. sikrer, at etablering af vejen ikke vil blive pro-

blematisk, vurderes det, at råstofgravningen kan tillades. I øvrigt vurderes det umiddelbart, at de 

omtalte emner i afgrænsningsrapporten til miljøvurderingen er hensigtsmæssige. 

 

Svar: Forholdet vedr. arealreservation er noteret. Der vil først blive taget stilling til tidshorisont 

og efterbehandling i forbindelse med en ansøgning om indvinding. 

 

Varde Museum 

Arkæologi Vestjylland er blevet bedt om at give input i forbindelse med udarbejdelse af forslag til 

Råstofplan 2020. Der er udpeget et område i Varde kommune i Bastrup plantage jf. nedenstå-

ende kort. Her er tale om en udvidelse af en eksisterende grusgrav, hvor ArkVest tidligere har fo-

retaget forundersøgelser. Resultaterne har ikke givet anledning til egentlige arkæologiske udgrav-

ninger, men som det fremgår af kort Fund og Fortidsminder kommer man tæt på to overpløjede 

gravhøje. 

Vi vil derfor anbefale, at man får foretaget en forundersøgelse forud for etableringen af grusind-

vindingen. En forundersøgelse vil give museet mulighed for at komme med en gældende udta-

lelse for arealet og de evt. fortidsminders bevaring og væsentlighed.  

Da der er tale om en mindre forundersøgelse, er det ArkVest der iflg. Museumsloven § 25 skal fi-

nansiere denne.  

Forundersøgelsen har til formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder, deres ud-

strækning og bevaringstilstand. En forundersøgelse er typisk foretaget på kort tid og ArkVest ud-

færdiger herefter en bindende udtalelse. Heraf vil det fremgå, om der er væsentlige fortidsminder 

på området, og om ArkVest indstiller disse til en arkæologisk undersøgelse. Der er her mulighed 

for at revurdere anlægsarbejdet og evt. undgå områder med mange fortidsminder.  

Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes almindeligvis af den for hvis regning jordar-

bejdet udføres. I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens vurdering af museernes budgetter 
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m.m. tages der stilling til, hvorvidt Styrelsen kan yde tilskud til udgifterne til en større for- eller 

slutundersøgelse i henhold til museumslovens § 26, stk 2, 3. pkt.  

Uanset om der ydes tilskud eller ej, har bygherre en klagemulighed, der ikke bare går på fravær 

eller størrelse af tilskud, men i det hele taget styrelsens samlede vurdering og godkendelse af 

budget.  

Hvis der ikke findes væsentlige fortidsminder på området, vil ArkVest umiddelbart frigive området 

til anlægsarbejdet. Skulle der på trods af frigivelsen alligevel dukke fortidsminder op, vil en  

undersøgelse af disse fortidsminder være uden udgift for bygherren. Den arkæologiske forunder-

søgelse skal derfor betragtes som en forsikringsordning. 

 

Svar: Der findes ingen registrerede eller udpegede kulturhistoriske interesser inden for det miljø-

vurderede areal, og det er derfor på baggrund af den indledende afgrænsningsproces, herunder 

høringen af de berørte myndigheder, vurderet, at miljøemnet ikke behøver yderligere behandling 

i miljørapporten. Museets bemærkninger er imidlertid medtaget i rapporten. Behandlingen af en 

konkret ansøgning sker i dialog med museet. 

 

Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 

Har ikke fremsendt bemærkninger. 

 

Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 
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Region Syddanmark har efterfølgende redigeret følgende afsnit: 4, 5 og 6



27. april 2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner, der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne, at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår 

i vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Gejsing i Vejen Kommune, behandles forholdet til det 

gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1:  

Nærmeste Natura 2000-område er område N91 ”Kongeå”, som udgøres af Habitatområde H80. 

Habitatområdet ligger ca. 7 km sydvest for de miljøvurderede arealer. Nærmeste Fuglebeskyttelsesområde 

ligger ca. 9,7 km sydøst for de miljøvurderede arealer, det er F120 ”Svanemose”, der også er habitatområde 

H250.  

 

Det er i rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af gældende Natura 2000-områder eller 

deres udpegningsgrundlag, og at der ikke er behov for afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 

6.3.1, 6.3.4 og 6.3.5). 

 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 80:

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


27. april 2021   

Fuglebeskyttelsesområde nr. 120 er et nyt område i Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. 

Udpegningsgrundlag for dette: 

 

 

Der er ikke foreslået ændringer til udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 80 og eneste art på det 

foreslåede udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 120 er rødrygget tornskade.  

De miljøvurderede arealer ligger i det topografiske opland til Åkær Å, som via Kolding Å har slutrecipient i 

Kolding Fjord. Der ligger således ikke Natura 2000-områder nedstrøms de miljøvurderede arealer, og der er 

ikke hydrologisk forbindelse mellem de miljøvurderede arealer og oplandet til Kongeåen, der løber mod 

vest i habitatområde H80. Eventuel udledning af vand fra råstofaktiviteterne vil ikke påvirke arter eller 

naturtyper, der er knyttet til vandløbssystemer i habitatområde H80 eller andre Natura 2000-områder. Der 

er ikke foretaget ændringer i udpegningsgrundlaget for områderne, som påvirker vurderingen af Natura 

2000-områdernes sårbarhed overfor råstofgravning i det miljøvurderede areal.  

På baggrund af ovenstående vurderer Region Syddanmark, at det kan afvises, at råstofindvindingen vil 

kunne påvirke naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdernes gældende eller foreslåede 

udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-områdernes integritet. De foreslåede opdaterede 

udpegningsgrundlag medfører dermed ingen ændring i forhold til miljørapportens afsnit 6.3.4 og 6.3.5. 
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Bilagsfortegnelse 
 
 
 
Bilag 1  
Miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold. 
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1. Indledning 
Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for 
justeringer eller revision af den eksisterende Råstofplan. I den forbindelse skal forslag til 
fremtidige råstofgraveområder miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som 
råstofgraveområde i den kommende råstofplan for Region Syddanmark. Denne miljørapport 
omhandler to delområder med forekomst af sand, grus og sten, som er foreslået af ejeren af 
arealet i forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020, se 
figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1 De miljøvurderede arealer angivet med sort stiplet streg. 

Der er indledningsvis foretaget en screening og afgrænsning af potentielle miljøpåvirkninger, som 
omfatter de faktorer, som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4: den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, kulturarv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer, samt 
de planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel 
væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse.  
 
Der er gennemført en høring af screening og afgrænsning ved berørte myndigheder, og på 
baggrund af indkomne høringssvar er der foretaget en endelig afgrænsning af de miljøforhold, der 
skal behandles i nærværende miljørapport. Miljørapporten er således udarbejdet for at afklare 
hvilken miljøpåvirkning, det vil resultere i, hvis området udlægges som graveområde. 
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Miljørapporten indgår som en del af den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020, 
der udføres af Region Syddanmark. Det skal hertil bemærkes, at klimatiske faktorer, materielle 
goder alene behandles i den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020.  
 
Miljøvurderingen af råstofplanen sker i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold, der beskrives i 
miljøvurderingen, afvejes i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af 
råstofressourcernes udnyttelse samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn. 
 
I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold - også den rå-
stofressource, der forventes at være i området. 
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2. Ikke-teknisk resume 
Region Syddanmark ønsker med denne miljøvurdering at afklare, hvilken miljøpåvirkning det vil 
resultere i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde for sand, grus og sten. 
 

2.1 Høring af berørte myndigheder 
Der er indkommet fem bidrag under høringen af de berørte myndigheder. Det drejer sig om 
bemærkninger vedrørende el-transmission, fund af fortidsminder, vejbyggelinjer, skovrejsning, 
trafikafvikling, naturgas, beskyttede sten- og jorddiger, grundvand og vandforsyning. 
 

2.2 Råstofressourcen 
Det vurderes, at det på det østlige delareal er muligt at indvinde ca. 438.000. m3 sand og grus 
over det terrænnære grundvandsspejl, heraf 70.000 m3 grus og sten >2 mm. På det vestlige 
delareal er der ikke dokumenteret ressourcer. 
 

2.3 Miljøpåvirkninger 
Det miljøvurderede areal (Figur 1.1) omfatter eksisterende landbrugsarealer. I forhold til gener fra 
råstofindvinding for beboere er der ingen boliger inden for de miljøvurderede arealer, men inden 
for en afstand af 200 meter fra arealerne findes 2 fritliggende enfamiliehuse hhv. øst og vest for 
de to arealer og 2 stuehuse til landbrugsejendomme, som ligger vest herfor og mellem de 2 
arealer. Inden for en afstand af 500 meter ses i alt 10 fritliggende enfamiliehuse og 8 stuehuse til 
landbrugsejendomme. Boligerne fordeler sig langs vejene og primært syd for Esbjergmotorvejen, 
idet kun én bolig ligger nord herfor. Den samlede miljøpåvirkning i forhold til bebyggelse vurderes 
at være moderat. 
 
Den samlede tunge trafik vurderes at ville stige i lokalområdet ved råstofgravning inden for de 
miljøvurderede arealer, idet der graves råstoffer knap 800 meter syd for det vestlige af de 
miljøvurderede arealer og med udkørsel til Egholtvej. Den samlede trafikale påvirkning vurderes 
dog at være moderat, da de miljøvurderede arealer ligger tæt op mod Esbjergmotorvejen, og 
påvirkningen vil primært være i den nordlige del af Egholtvej og Lunderskovvej, hvor der ikke er 
beboelse. 
 
Der løber en syd-nord gående luftledning i den sydøstlige del af det vestlige areal, som fortsætter 
ind i det østlige areal og her løber i et vest-øst gående tracé langs den nordlige kant. Der står en 
tilhørende el-mast i hver af de miljøvurderede arealer. Der er nedgravede elkabler langs den 
østlige del af det vestlige areal; disse ligger lige inden for det østlige areal mod nordvest. Der 
løber endvidere en naturgasledning langs den østlige kant af det vestlige, miljøvurderede areal. 
Herfra fortsætter gasledningen ind i det østlige areal, hvor den løber inden for den nordvestlige 
del af arealet. Påvirkningen vurderes at være moderat. 
 
Den østlige del af det østlige miljøvurderede areal ligger inden for arealreservation for Baltic Pipe, 
dog lige uden for selve Baltic Pipe projektområdet. Her kan der ikke uden en konkret vurdering af 
sikkerheden ift. gastransmissionsledningen og den konkrete anvendelse, planlægges for ny 
bebyggelse eller ændret arealanvendelse. Denne vurdering foretages i forbindelse med 
sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om gravetilladelse under inddragelse af de relevante 
myndigheder. 
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Det østlige af de miljøvurderede arealer ved Gejsing ligger inden for Vejen Kommunes 
landskabelige interesseområder som bevaringsværdigt landskab, mens det vestlige delområde 
ligger uden for de landskabelige interesseområder. De miljøvurderede arealer ligger i et 
dødislandskab, der er småbakket til let bølgende og endvidere karakteriseres ved at være et 
mosaiklandskab med spredte gårde, middelstore marker, småskove og søer. Råstofgravning 
inden for de miljøvurderede arealer vurderes ikke at være i strid med kommuneplanens 
retningslinjer vedrørende landskab. Den landskabelige påvirkning vurderes at være lokal og derfor 
moderat. 
 
De miljøvurderede arealer ligger inden for områder, der i kommuneplanen for Vejen Kommune er 
udpeget som særlige værdifulde landbrugsområder. Såfremt der kun indvindes råstoffer over 
grundvandsspejlet, vil mulighed for jordbrug kunne genetableres og jordbrugspåvirkningen vil 
være ubetydelig. Eventuelle efterladte gravesøer opstået ved indvinding under grundvandsspejlet 
vil have en moderat negativ påvirkning på jordbrugsinteressen. 
 
Museet på Sønderskov har i sit høringssvar oplyst, at der findes flere registrerede fortidsminder 
på og i nærhed til råstofgraveområdet. Der er dog ingen fredede fortidsminder eller fund inden for 
de miljøvurderede arealer, men i det østlige, miljøvurderede areal findes et par ikke fredede fund 
og langs med motorvejen i nord findes adskillige ikke fredede fund, der relaterer sig til en større 
boplads fra ældre Jernalder/tidlige Middelalder. For at afklare fortidsmindernes udstrækning og 
potentiale inden for de miljøvurderede arealer, vil det være nødvendigt at foretage en arkæologisk 
forundersøgelse, før anlægsarbejde iværksættes.  
 
Der findes et beskyttet dige langs det østlige delområdes østlige afgrænsning, hvilket kan 
medføre krav om graveafstand eller eventuelt dispensation efter museumsloven.  
 
De miljøvurderede arealer afgrænses delvis af et beskyttet vandløb. Langs vandløbet er det 
vestlige af de miljøvurderede arealer omfattet af kommuneplanens udpegning af potentielle 
økologiske forbindelser. De miljøvurderede arealer vurderes ikke at rumme egnede levesteder for 
bilag IV-arter eller andre beskyttede arter. Ved en konkret ansøgning om indvindingstilladelse skal 
det vurderes, om der er risiko for påvirkning af vandløb, og om der er risiko for påvirkning af bilag 
IV-arter. Der vurderes ikke at være risiko for påvirkning af Natura 2000-områder på grund af stor 
afstand (7 km). 
 
De miljøvurderede arealer ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden 
for følsomme indvindingsområder og indsatsområder. Hovedparten af det østlige delområde og 
den vestlige del af det vestlige delområde er beliggende inden for indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger, henholdsvis TREFOR Trudsbro Vandværk og Lunderskov Vandværk. Ca. 160 
meter nedstrøms det østlige delområde findes en privat husholdningsboring.  
 
Der vurderes ikke at forekomme overjord, og dermed vurderes beskyttelsen af det dybereliggende 
grundvandsmagasin ikke at ændres ved bortgravning af sand og grus. Da råstofressourcen 
hovedsageligt forekommer over grundvandsspejl, vil der være flere muligheder for 
efterbehandling, fx landbrug, ekstensivt jordbrug eller natur. Samlet set vurderes råstofindvinding 
ved Gejsing ikke at udgøre en trussel mod drikkevandet i OSD, men det bør i forbindelse med et 
konkret graveprojekt vurderes, om der kan være en vandspejlspåvirkning i den private 
husholdningsboring øst for området.  
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Der er ikke identificeret behov for særlige afværgeforanstaltninger, som ikke kan håndteres 
gennem vilkår i en eventuel råstoftilladelse. Trafik til og fra et aktivt råstofgraveområde ca. 700 
meter syd for det vestlige areal kan lokalt kumulere med trafik fra de miljøvurderede arealer ved 
Gejsing, men forholdet vurderes ikke at være væsentligt. Ligeledes vurderes støjbidraget fra 
råstofindvinding i de miljøvurderede områder at være meget lille i forhold til støjbidraget fra 
Esbjergmotorvejen. Der er ikke identificeret øvrige projekter eller plan- og miljømæssige forhold, 
som kan have en væsentlig kumulativ effekt med udlægningen af de miljøvurderede arealer som 
råstofgraveområde. 
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3. Metode 
Råstofplanen vil indeholde en udpegning af råstofgraveområder og retningslinjer for den fremti-
dige udnyttelse af områderne. Miljøvurderingen af hvert enkelt område anvendes dels som en 
vurdering af områdets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde 
materiale, der kan udvindes, dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger. Med afsæt i 
vurderingerne af hvert enkelt område foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der skal 
indgå i den endelige råstofplan, hvilke miljøpåvirkninger dette kan medføre samt forslag til 
afværgeforanstaltninger og overvågning. Dette sammenskrives i miljørapporten til den samlede 
råstofplan. 
 
I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle på-
virkninger ved realisering af råstofplanen inden for det pågældende område. 
 

3.1 Miljøpåvirkning 
Grundlæggende foretages miljøvurderingen på det samme detaljeringsniveau, som forslaget til 
råstofplanen har. Det betyder, at der tages udgangspunkt i en fuldstændig udnyttelse af hele 
råstofgraveområdet. 
 
Dette betyder, at hele området i forhold til vurderingen graves op. I den efterfølgende fase, hvor 
der skal gives konkrete gravetilladelser inden for graveområdet, vil der sandsynligvis ikke ske en 
fuldstændig udnyttelse af området. Dette kan dog ikke lægges til grund i denne miljørapport, da 
det afhænger af de mere detaljerede gravetilladelser. 
 
Ved hvert miljøemne foretages en skematisk opsamling af miljøpåvirkningen ud fra kriterierne i 
tabel 3.1. 
 

Kriterier Beskrivelse  

Sandsynlighed Ved ”sandsynlighed” 
forstås chancen for at 
en beskrevet 
miljøeffekt indtræffer. 

Sandsynligheden defineres som: 
Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med 
vished indtræde. 
Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Lille: Der er lille sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at 
den pågældende påvirkning vil forekomme. 

Geografisk 
udbredelse 

Ved ”påvirkningens 
geografiske 
udbredelse” forstås 
den geografiske 
udstrækning en 
miljøpåvirkning 
forventes at have. 

International: Påvirkningen vil brede sig over 
Danmarks landegrænse. 
National: Påvirkningen omfatter en større del af 
Danmark (både hav og land). 
Regional: Påvirkningen er begrænset til 
planområdet og et område i en afstand på op til 
ca. 20-30 km. 
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Lokal: Påvirkningerne er begrænset til 
planområdet og områder umiddelbart uden for 
planområdet. 

Påvirkningsgrad Ved ”påvirkningsgrad” 
forstås, hvor kraftigt et 
miljøforhold påvirkes 
af planen. 

Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad 
blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning 
ske tab af struktur eller funktion. 
Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen 
grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 
Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre 
grad blive påvirket. Områdets funktion og 
struktur vil blive bevaret. 
Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive 
påvirket. 

Varighed Ved ”påvirkningens 
varighed” forstås, hvor 
lang tid planens 
påvirkning vil finde 
sted. 

Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i 
mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 
Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen 
vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 
Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende 
forekomme i anlægsfasen. 

Konsekvenser På baggrund af vurde-
ringen af planens 
påvirkning (sandsyn-
lighed, geografisk 
udbredelse, påvirk-
ningsgrad, påvirk-
nings varighed), samt 
en konkret vurdering af 
det enkelte miljø-
forhold foretages en 
samlet vurdering af 
planens konsekven-
ser. 

Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at 
det ved en negativ påvirkning bør overvejes at 
ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at 
mindske påvirkningen eller afveje 
konsekvenserne i forbindelse med 
beslutningsprocessen om projektets realisering. 
Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som 
ved en negativ påvirkning kræver overvejelser 
om afværgeforanstaltninger som led i 
realiseringen af projektet. 
Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der 
ikke vurderes behov for afværgeforan-
staltninger. 
Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at 
de ikke er relevante at tage højde for ved 
projektets realisering. 

Tabel 3.1. Metode for vurdering af miljøpåvirkning. 

 
Planens konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 
effekter er relevante for at beskrive planens miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderings-
reglerne. 
 
Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve, uanset om 
konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i 
skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering 
(mindre eller ingen/ubetydelig effekt). 
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Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan 
derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. 
 
De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik, opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller 
lokaliteter. Et udfyldt skema med skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning kan f.eks. se ud 
som tabel 3.2. 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Miljøforhold 1 Lille Regional Lille  Midlertidig Ingen / 
ubetydelig 

Miljøforhold 2 
 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Miljøforhold 3 
 Stor  Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold 4 
 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Tabel 3.2. Eksempel på skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning. 

 
3.2 Afværgeforanstaltninger  

De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for planens indvirkning af 
miljøet, beskrives for det enkelte miljøemne.  
 

3.3 0-alternativ  
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der 
vil ske, hvis planen ikke realiseres.  
 

3.4 Kumulative effekter  
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller 
fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentlig miljøpåvirkning i 
sammenhæng/samspil med planens miljøpåvirkninger. 
 

4. Råstofressourcen 
Det vestlige af de miljøvurderede arealer er beliggende inden for råstofinteresseområde Gejsing, 
dog på nær den nordvestlige del af området, som ligger udenfor. Mod øst grænser arealet op til 
råstofgraveområde Gejsing-Lunderskov, som ligger mellem Egholtvej og Lunderskovvej. Der har 
tidligere været gravet råstoffer i dette område. Det østlige af de miljøvurderede arealer ligger 
hverken inden for råstofgraveområde eller råstofinteresseområde i Råstofplan 2016, se figur 4.1. 
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Figur 4.1. De miljøvurderede arealer samt råstofgraveområde og råstofinteresseområde Gejsing i Råstofplan 
2016. 

Der er ingen eksisterende boringer inden for de 2 arealer i Jupiter databasen, men enkelte 
geotekniske boringer ses lige øst for det østlige areal og inden for en afstand af 100 meter, se 
figur 4.2. Det drejer sig om boringerne DGU nr. 133.2071, 133.2069 og 133.2065, der hhv. er 20 
meter, 15,2 meter og 8 meter dybe. 
 
Forslagsstiller har tidligere udført i alt 20 boringer inden for de to miljøvurderede arealer samt i 
området imellem disse med henblik på at dokumentere råstofressourcens udbredelse og kvalitet. 
Kort med boringernes beliggenhed samt prøvebeskrivelser for de 10 boringer, som er beliggende i 
det østlige, miljøvurderede areal samt kornstørrelsesanalyser på 6 prøver udgør grundlaget for 
vurdering af råstofressourcen i det østlige miljøvurderede arealer. Forslagsstiller har efterfølgende 
oplyst, at supplerende undersøgelser har vist, at der ikke er råstoffer på det vestlige delareal 
 
De miljøvurderede arealer har en forholdsvis jævn terrænoverflade, beliggende mellem kote ca. 
44-46 meter DVR90. Dog gennemskæres de af en mindre højderyg, som løber fra sydvest mod 
nordøst gennem de to arealer fra kote ca. 51 meter i sydvest til 49 meter DVR90 i nordøst, se 
figur 4.2. 
 
De terrænære aflejringer viser i henhold til jordartskortet (1:25.000) smeltevandsgrus i 
hovedparten af de to arealer, mens der længst mod vest i det vestlige areal ses forekomst af 
postglacial ferskvandsgytje, sandsynligvis i relation til det § 3 beskyttede vandløb lige vest for det 
vestlige af de miljøvurderede arealer. Endvidere ses også mod syd i det vestlige areal forekomst 
af smeltevandssand. 
 
I boring DGU nr. 133.2071 ses øverst 0,7 meter muld og herunder fin- til mellemkornet 
smeltevandssand til 2,1 meter under terræn. Dette efterfølges af moræneler til ca. 9 meter under 
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terræn og herunder 1,4 meter smeltevandssand, der underlejres af smeltevandsler til 12,1 meter, 
og af smeltevandssand til 14,7 meter. Herunder følger smeltevandsler og moræneler til bund af 
boringen 20 meter under terræn. I boring DGU nr. 133.2069 ses øverst 0,3 meter muld, der 
underlejres af mellemkornet smeltevandssand til 5,8 meter under terræn og herunder moræneler 
til bund af boringen 15,2 meter under terræn. I boring 133.2065 ses tilsvarende øverst et muldlag 
på 0,3 meter og herunder fin- til mellemkornet smeltevandssand til 4,1 meter, der underlejres af 
moræneler til bund af boringen 8 meter under terræn.  
 
Vandspejlet i den nordlige boring, DGU nr. 133.2071, ligger ca. 9,5 meter under terræn, mens det 
ligger mellem 4,4 og 4,5 meter under terræn i de to sydlige boringer. Råstofressourcen ligger 
derfor hovedsageligt over det overfladenære grundvandsspejl. 
 

 
Figur 4.2. De miljøvurderede arealer med boringer og terrænkurver. 

De udførte råstofboringer i det østlige areal er udført til mellem 4 og 7 meter under terræn, og der 
er registreret et overfladnært vandspejl, som falder fra ca. 3,5 meter under terræn i øst til ca. 7 
meter under terræn eller dybere i den vestlige del. 
 
Boringerne er generelt standset ved forekomst af det overfladenære vandspejl, og 4 af boringerne 
er stoppet ved lag af leret sand, der også vurderes at være bund af råstofressourcen. I boringer 
øst for de miljøvurderede arealer ses et forholdsvis tykt lerlag under det øverste sandlag, som 
råstofboringerne har anboret, og det vurderes, at der vil være en begrænset mægtighed af 
råstoffer under grundvandsspejl. 
 
I boreprofilerne beskrives der ikke overjord, og det vurderes derfor, at der ikke er overjord i disse 
råstofboringer, som det fremgår af de boringer, som ligger øst for arealet.  
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De beskrevne råstoffer består af vekslende lag af sand og groft sand. Tykkelsen af råstoflaget 
varierer fra ca. 3,7 meter til 7 meter med et gennemsnit på ca. 4,5 meter. Det vurderes, at den 
større mægtighed af råstoffer på ca. 7 meter kan være sammenfaldende med den mindre 
højderyg, som løber fra det vestlige areal og ind i dette østlige areal. 
 
På baggrund af de udførte boringer, kornstørrelsesanalyser og analyser for methylenblåt vurderes 
det, at materialet især kan anvendes som anlægsmaterialer som bundsikringsmaterialer, men der 
vil eventuelt også være mulighed for at oparbejde noget af materialet til stabilt grus.  
 
Råstofforekomsten vurderes at være veldokumenteret med hensyn til minimumsdybde og kvalitet 
i det østlige areal, mens der ikke foreligger dokumentation for materialerne i det vestlige 
delområde.  
 
I tabel 4.1 er ressourcen vurderet ud fra de indsendte boreprofiler og methylenblåtanalyser. Der er 
estimeret en gennemsnitlig gravedybde ud fra de indsendte boredata på ca. 4,5 meter med 
mulighed for en større mægtighed i højdeområdet. Der er ikke beskrevet en overjordsmægtig-hed 
i råstofboringerne eller i de nærliggende boringer, og der regnes derfor med en overjordstykkelse 
på 0 meter. 
 

Tabel 4.1. Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for 
råstofindvinding. Tallet i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er 
dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er 
sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er veldokumenteret. 

Det vurderes, at det er muligt at indvinde ca. 438.000. m3 sand og grus over det terrænnære 
grundvandsspejl, heraf 70.000 m3 grus og sten >2 mm. Der er i denne beregning taget hensyn til 
krav til skråninger mod naboarealer, men der er ikke taget hensyn til miljø- og planmæssige 
interesser så som nærliggende motorvej, el- og gasledninger samt arealreservationen til Baltic 
Pipe.  Det bemærkes, at arealreservationen til Baltic Pipe omfatter en betydelig del af arealet (se 
figur 6.2). 
 

Forslag  Sikkerhed 
Gejsing   
Areal (ha) 22,7 (østlige del 14)  
Sand, grus og sten i alt 
(1000 m3) 438 (østlige del) 4 

Grus og sten > 2 mmi alt 
(1000 m3) 70 (østlige del)  

Forekomstens dybde (m 
u.t.) Gns. 4,5 meter  4 

Overjord og overskudsjord 0 meter 2 
Gravning under 
grundvandsspejl 

Det vurderes, at hovedparten af råstof- 
ressourcen ligger over grundvandsspejl.  4 

Anvendelse Anlægsmateriale (bundsikringsmateriale, evt. 
oparbejdes til stabilt grus)  4 

Forsyningspotentiale   
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5. Høring af berørte myndigheder 
I perioden 20. februar 2020 til 16. marts 2020 er der gennemført en høring af berørte 
myndigheder af miljøscreeningen og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Høringen er 
gennemført i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. 
 
Der er foretaget høring af Vejen Kommune, Miljøstyrelsen, Sydvestjyske Museer som ansvarligt 
arkæologisk museum, Vejdirektoratet, Energinet og Region Syddanmark som 
tilladelsesmyndighed på råstofområdet. 
 
Region Syddanmark har endvidere i august 2020 også hørt Energinet og Erhvervsstyrelsen vedr. 
Landsplandirektivet for Baltic Pipe. 
 

5.1 Vejen Kommune 
Vejen Kommune har indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen, hvor der 
kommenteres på det beskyttede dige, som ligger langs den østlige grænse af det østlige, 
miljøvurderede areal. Endvidere har kommunen kommenteret på afstand til nærliggende 
husholdningsboringer og vandforsyningsanlæg samt ønsket opgivelse af DGU numre. 
 

5.2 Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen. 
 

5.3 Sydvestjyske Museer 
Sydvestjyske Museer oplyser, at der findes flere registrerede fortidsminder på og i nærhed til de 
miljøvurderede arealer. I den sydøstlige del af matrikel 9p er der registreret en overpløjet gravhøj, 
som endnu er synlig som en svag forhøjning. Museet har foretaget flere undersøgelser forud for 
anlæggelsen af E20 motorvejen i 1990’erne, hvor der er påvist spor efter fortidsminder flere 
steder; primært fra jernalder. Den største af disse undersøgelser blev gennemført umiddelbart 
nord for matrikel 9p, hvor udgravningen påviste omfattende bebyggelse fra yngre jernalder og 
tidlig middelalder. Jernalderbebyggelsen udgøres af en serie indhegnede gårdanlæg, hvor de 
fleste var velbevarede. Udgravningen omfattende også den nordlige del af matrikel 9p, som blev 
anvendt som arbejdsareal ved anlæggelsen af motorvejen. Bebyggelsen blev ikke afgrænset mod 
syd, og der er en stor sandsynlighed for, at bopladsen kan forsætte på en større del af matrikel 
9p. 
 
På matrikel 7k er der ikke registreret fortidsminder, men på grund af arealets tætte beliggenhed til 
de kendte bebyggelser ved motorvejen, er der en risiko for, at der kan findes samtidige 
bebyggelse her. 
 
Museet vurderer, at der er en øget risiko for forekomst af fortidsminder fra flere perioder på de to 
arealer, som omfatter det mulige nye råstofgraveområde og anbefaler, at der foretages en 
arkæologisk forundersøgelse forud for råstofindvinding. 
 

5.4 Vejdirektoratet 
Vejdirektoratet gør i forhold til trafik og transport opmærksom på, at der er tinglyst vejbyggelinje-
bestemmelser på arealerne langs statsvejen, og at der ved en konkret ansøgning ikke kan 
forventes tilladelse til at grave indenfor vejbyggelinjen. Der kan ikke forventes tilladelse til at 
etablere skråninger, der er stejlere end 1:5 indenfor vejbyggelinjens højde- og passagetillæg. 
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Såfremt det kommer på tale at etablere en ny adgang fra råstofområdet til Lunderskovvej og 
denne adgang vil ligge tættere end 100 meter fra rundkørslen Lunderskovvej/Esbjergmotorvejen, 
skal både Vejen Kommune og Vejdirektoratet give tilladelse. 
 

5.5 Energinet 
Energinet har bemærket, at det har El-transmission, 150 kV luftledningsanlæg (Bramdrup-Andst) 
med flere master på de pågældende ejendomme. Energinet skal kunne tilgå anlæggene med 
mobilkraner m.m. til enhver tid for at tilse og vedligeholde anlæggene, og derfor skal der søges 
om dispensation til enhver ændring af terrænet omkring masterne og imellem masterne. 
Energinet foretager en konkret vurdering af graveplan og retableringsplan i forbindelse med en 
konkret råstofansøgning, og dispensation kan ikke automatisk forventes meddelt. 
 

5.6 Region Syddanmark 
Region Syddanmark har bemærkninger i forhold til skovrejsning, trafikafvikling/kapacitet og affald. 
  

5.7 Energinet og Erhvervsstyrelsen 
Region Syddanmark har forespurgt Energinet og Erhvervsstyrelsen til udlæg af graveområde i det 
miljøvurderede areal, da dele af arealet også er omfattet af Landsplandirektivet for Baltic Pipe (juli 
2019). 
 
Energinet bemærker, at der normaltvist ved sager om råstofindvinding og gasledninger holdes en 
afstand på 20m. 
 
Energinet henviser endvidere til følgende to paragraffer i Landsplandirektivet uden yderligere 
kommentarer:  
Landsplandirektivets § 2, stk. 2 fastsætter: ”Reservationen skal, i tiden frem til 
gastransmissionsledningen er anlagt, sikre at der ikke planlægges eller etableres anlæg, der ikke 
er forenelige med de restriktioner, der er forbundet med en gastransmissionsledning til 10 
milliarder kubikmeter pr. år.”  
 
Landsplandirektivets § 5 stk. 2 står der: ”Når gastransmissionsledningen er anlagt, ændres 
reservationen til en zone på 200 m på hver side af gastransmissionsledningen, hvor der ikke uden 
en konkret vurdering af sikkerheden ift. gastransmissionsledningen og den konkrete anvendelse, 
kan planlægges for ny bebyggelse eller ændret arealanvendelse.”  
 
Erhvervsstyrelsen bekræfter at det er Energinet der er myndighed på området. 
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6. Miljøvurdering 
Der foretages i det efterfølgende dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold, dels en 
vurdering af de miljøforhold, som udlægget til råstofgraveområde potentielt kan medføre.  
 
Datagrundlaget for miljøvurderingen udgøres af informationer fra ansøger samt en lang række 
forskellige temaer fra offentlige databaser. Det vurderes, at det materiale, der har været 
tilgængeligt som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, har været tilstrækkeligt til at 
foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 
 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 
Der findes spredt bebyggelse omkring de miljøvurderede områder, men ingen bebyggelse eller 
beboelse inden for selve de miljøvurderede arealer. 
 
Inden for en afstand af 200 meter fra de miljøvurderede arealer findes 2 fritliggende enfamiliehuse 
hhv. øst og vest for de to arealer og 2 stuehuse til landbrugsejendomme, som ligger vest herfor og 
mellem de 2 arealer. Inden for en afstand af 500 meter ses 10 fritliggende enfamiliehuse og 8 
stuehuse til landbrugsejendomme. Boligerne fordeler sig langs vejene og primært syd for 
Esbjergmotorvejen, idet kun én bolig ligger nord herfor. 
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Figur 6.1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærheden af det miljøvurderede areal. 

På figur 6.1 fremgår de miljøvurderede arealer med to afstandszoner på henholdsvis 200 og 500 
meter. Inden for disse afstande er der to forskellige typer af boliger, se tabel 6.1. 
 

 Antal - 200 meter Antal - 500 meter 

Fritliggende enfamiliehus 2 11 

Stuehus til landbrugsejendom 2 8 

Samlet antal boliger 4 19 
Tabel 6.1. Antal boliger omkring det miljøvurderede areal. 

 
6.1.1 Bebyggelse 

Bebyggelse og beboere tæt på en råstofgrav kan potentielt blive påvirket af støj, idet alle 
maskiner og køretøjer i en råstofgrav udsender støj fra motorer. Derudover kan gravning og 
flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. En stor del af beboelserne findes syd og vest 
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for de miljøvurderede arealer eller ud for den sydlige afgrænsning af disse samt i en afstand af 
mere end 100 meter. Den samlede miljøpåvirkning i forhold til bebyggelse vurderes at være 
moderat.  
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, 
at der tages højde for gener for omgivelserne.  
 

6.1.2 Trafik og transport 
I forbindelse med selve råstofindvindingen vil maskiner og køretøjer i en råstofgrav samt ved 
transporten til og fra området udsende støj fra motorer, og maskiner og køretøjer kan forurene 
luften med især NOx og partikler, som kan påvirke menneskers sundhed. Indvindingen vil foregå i 
åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil 
luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt.  
 
Derudover kan flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Transporten til og fra området 
med tung trafik kan endvidere resultere i en mindsket trafiksikkerhed.  
 
Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene. De 
miljøvurderede arealer ligger umiddelbart syd for Esbjergmotorvejen og grænser op til Egholtvej 
og Lunderskovvej, og herfra er der videre tilkørsel til motorvejen. 
 
De miljøvurderede arealer kan lokalt indvirke på trafikafviklingen, trafikbelastningen eller støjen fra 
trafikken med tunge køretøjer i forbindelse med driften ved kørsel til og fra anlægget. Der 
vurderes ikke at være særskilt risiko for ulykker.  
 
Den samlede tunge trafik vurderes at kunne stige i lokalområdet ved råstofgravning inden for de 
miljøvurderede arealer, idet der graves råstoffer ca. 700 meter syd for det vestlige af de 
miljøvurderede arealer og med udkørsel til Egholtvej. Den samlede trafikale påvirkning vurderes 
dog at være moderat, da de miljøvurderede arealer ligger tæt op mod Esbjergmotorvejen, og 
påvirkningen vil primært være i den nordlige del af Egholtvej og Lunderskovvej, hvor der ikke er 
beboelse, se figur 6.2. 
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, 
at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete placering af 
graveområdet i forhold til støjfølsomme områder som beboelse.  
 
Vejen Kommune vil i forbindelse med en eventuel indvindingstilladelse som vejmyndighed skulle 
give en tilladelse efter lov om offentlige veje, og vil i den forbindelse kunne stille vilkår for afvikling 
af trafikken. Vejdirektoratet har i sit høringssvar bemærket, at både Vejen Kommune og 
Vejdirektoratet skal give tilladelse, såfremt det kommer på tale at etablere en ny adgang fra 
råstofområdet til Lunderskovvej, og denne adgang vil ligge tættere end 100 meter fra rundkørslen 
Lunderskovvej/Esbjergmotorvejen. 
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Figur 6.2. Kort over veje og bygninger i nærheden af de to miljøvurderede delarealer ved Gejsing. 

 
6.1.3 Ledningsoplysninger 

Der løber en naturgasledning langs den østlige kant af det vestlige, miljøvurderede areal. Herfra 
fortsætter gasledningen ind i det østlige areal, hvor den løber inden for den nordvestlige del af 
arealet, se figur 6.3. 
 
Der løber endvidere en syd-nord gående luftledning i den sydøstlige del af det vestlige areal, som 
fortsætter ind i det østlige areal og her løber i et vest-øst gående tracé i den nordlige del af 
området. Der står en tilhørende el-mast i hvert af de miljøvurderede arealer. 
 
Der er nedgravede elkabler langs den østlige del af det vestlige areal; disse rækker lige inden for 
det østlige areal i nordvest. 
 
Der ses endvidere telefon- og datakabler umiddelbart langs den sydlige og østlige kant af det 
vestlige areal og langs den vestlige og sydlige kant af det østlige areal samt vandforsynings-
ledninger langs den sydlige kant af det vestlige areal. 
 
I forbindelse med en eventuel gravetilladelse vil Region Syddanmark stille afstandskrav i forhold til 
gravning, krav til skråningsanlæg mv. i henhold til de krav, som stilles af ledningsejerne. 
Påvirkningen vurderes samlet at være moderat. 
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Figur 6.3. Kort over ledningsoplysninger i og nær de miljøvurderede arealer. 

 
6.1.4 Andre planer og relevante påvirkninger 

Den østlige del af det østlige, miljøvurderede areal ligger inden for arealreservation for Baltic Pipe. 
Arealreservationen omfatter i landsplandirektivet som udgangspunkt en zone på 250 meter på 
hver side af den forventede linjeføring for gasrørledningen. Når gasledningen er anlagt, vil 
arealreservationen blive indskrænket til 200 meter på hver side af gasrørledningen.  
Arealreservationen svarer til den sikkerhedszone, der generelt findes omkring de store 
gastransmissionsledninger. Her kan der ikke uden en konkret vurdering af sikkerheden ift. 
gastransmissionsledningen og den konkrete anvendelse, planlægges for ny bebyggelse eller 
ændret arealanvendelse. Denne vurdering foretages i forbindelse med sagsbehandlingen af en 
konkret ansøgning om gravetilladelse under inddragelse af de relevante myndigheder. 
 
Den østlige del af det østlige, miljøvurderede areal ligger dog jf. Energinet.dk lige uden for selve 
projektområdet for Baltic Pipe, se figur 6.2, men der vil i forbindelse med en eventuel 
råstoftilladelse skulle foretages en vurdering af sikkerheden. Påvirkningen vurderes at være 
moderat. 
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6.1.5 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Bebyggelse Mindre Lokal Mindre Midlertidig Moderat 
Trafik og 
transport Stor  Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Ledninger Stor Lokal Mindre Midlertidig/ 
Vedvarende Moderat 

Andre planer Stor Lokal Stor Midlertidig Moderat 
Tabel 6.2. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af bebyggelse og infrastruktur. 

 
6.1.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til bebyggelse og 
infrastruktur. 
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og gravefelter mv. i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 
Relevante udpegninger i forhold til disse emner er vist på figur 6.4 og 6.5. 
 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 
Det østlige af de to miljøvurderede områder ligger inden for bevaringsværdige landskaber, se figur 
6.4. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 6.2.2 om landskab nedenfor. 
 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 26/40 

 

 
Figur 6.4. Kort over bevaringsværdigt landskab og særlige værdifulde landbrugsområder. 

Der er ingen fredede fortidsminder eller fund inden for de miljøvurderede arealer, men i det 
østlige, miljøvurderede areal findes et par ikke fredede fund og langs med motorvejen i nord 
findes adskillige ikke fredede fund, der relaterer sig til en større boplads fra yngre jernalder/tidlige 
middelalder, se figur 6.5. 
 
Museet på Sønderskov har i sit høringssvar oplyst, ”at der findes flere registrerede fortidsminder 
på og i nærhed til råstofgraveområdet. I den sydøstlige del af matrikel 9p er der registreret en 
overpløjet gravhøj (SB. 50), som endnu er synlig som en svag forhøjning. Museet har foretaget 
flere undersøgelser forud for anlæggelsen af E20 motorvejen i 1990’erne, hvor der er påvist spor 
efter fortidsminder flere steder; primært fra jernalder (SB. 90, 102, 104, 104, 107). Den største af 
disse undersøgelser blev gennemført umiddelbart nord for matrikel 9p, hvor udgravningen påviste 
omfattende bebyggelse fra yngre jernalder og tidlig middelalder (SB. 104). Jernalderbebyggelsen 
udgøres af en serie indhegnede gårdsanlæg, hvor de fleste var velbevarede. Udgravningen 
omfattende også den nordlige del af matrikel 9p, som blev anvendt som arbejdsareal ved 
anlæggelsen af motorvejen. Bebyggelsen blev ikke afgrænset mod syd, og der er en stor 
sandsynlighed for, at bopladsen kan forsætte på en større del af matrikel 9p. 
På matrikel 7k er der ikke registreret fortidsminder, men på grunde af arealets tætte beliggenhed 
til de kendte bebyggelser ved motorvejen, er der en risiko for, at der kan findes samtidige 
bebyggelse her”. 
 
Det er museets vurdering, at der er en øget risiko for at finde fortidsminder fra flere perioder på de 
to arealer.  
 
For at afklare fortidsmindernes udstrækning og potentiale inden for de miljøvurderede arealer, 
anbefaler museet at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejde 
iværksættes. Forundersøgelsens resultater vil danne grundlag for en vurdering af, om arealet 
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umiddelbart herefter kan frigives, eller om det vil være nødvendigt yderligere at foretage en 
egentlig arkæologisk udgravning. Den samlede miljøpåvirkning vurderes derfor at være moderat. 
 

 
Figur 6.5. Kort over ikke fredede fortidsminder og beskyttede diger. 

 
6.2.2 Kulturhistorie 

Der findes et beskyttet dige, som ligger langs det østlige delområdes østgrænse, se figur 6.5.  
 
Ved sten- og jorddiger samt lignende forstås menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten, 
jord, græstørv, tang eller lignende materialer. Disse fungerer eller har fungeret som hegn med det 
formål at markere administrative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i landskabet. Sten- 
og jorddiger har en generel beskyttelse i museumsloven, hvor bestemmelsen i § 29 a betyder, at 
de ikke må ændres. Der må normalt ikke etableres aktiviteter, som ødelægger eller i væsentlig 
grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af digerne. Der er dog mulighed for, at Vejen Kommune 
kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde. I forbindelse med evt. råstofindvinding skal der 
derfor tages hensyn til beskyttede sten- og jorddiger. Registreringen af digerne er vejledende. 
 
Grundet det aktuelle diges beliggenhed på grænsen til det østlige, miljøvurderede areal, vurderes 
miljøpåvirkningen at være mindre, idet det forudsættes, at diget ikke graves bort eller beskadiges. 
 

6.2.3 Landskab 
Det østlige, miljøvurderede areal ved Gejsing ligger inden for et område, som i Vejen 
Kommuneplan er udpeget som bevaringsværdigt landskab, se figur 6.4. 
 
Kommunens retningslinjer for bevaringsværdige landskaber er:  
3.5.1 Retningslinje for bevaringsværdige landskaber 
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De værdifulde landskaber benævnes fremover bevaringsværdige landskaber i overensstemmelse 
med de statslige udmeldinger. 
 
    De bevaringsværdige landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor 
byggeri tillades, må det ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller 
oplevelsesmæssige værdier. Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj 
arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet prioriteres højt. 
 
    For bevaringsværdige landskaber skal der ved etablering af større byggeri og større anlæg 
uden for de udpegede områder tages hensyn til, at dette ikke forringer de visuelle og 
oplevelsesmæssige værdier i de udpegede områder. 
 
I Vejen Kommuneplan 2017 er der udpeget og beskrevet 22 bevaringsværdige landskaber, og det 
østlige af de miljøvurderede arealer er omfattet af bevaringsværdigt landskab ”10, Åkær Å og 
Skærsø”. Landskabet beskrives som småbakket dødislandskab langs israndslinjen ved Åkær Å. 
Det er et varieret område med marker, gamle skove og naturarealer. Karakteristisk for landskabet 
er den mosaik af marker, gamle skove, krat, moser og vandhuller, som dødishullerne og 
lavningerne fra den sidste istid danner grundlag for. 
 
Selve det miljøvurderede areal består af 2 store marker i omdrift. Mod nord afgrænses arealerne 
henholdsvis af Esbjergmotorvejen og til-/frakørsler til denne. Det østlige areal afgrænses mod øst 
af et beskyttet dige, der er delvist bevokset, og længere mod øst gennemskærer Åkær Å 
landskabet med skovbeklædte dalsider. Mod syd afgrænses arealet af en grusvej med et tæt 
læhegn på den nordlige side og en række af gamle rønnetræer på den sydlige side. Mod sydvest 
ligger Lunderskovvej gravet 3-4 meter ned i terræn, se figur 6.6. 
 

 
Figur 6.6. Et panoramafoto af den østlige del af det miljøvurderede areal ved Gejsing, set fra Egholtvej mod 
nordøst. Terrænet er let bølgende og afgrænses mod syd af et læhegn (til højre i billedet), mod øst et dige 
og mod nord Esbjergmotorvejen. Motorvejen er gravet 2-3 meter ned i terræn og kun lastbiler kan ses, når 
de kører forbi. Endvidere ses landbrugsejendomme og højspændingsmaster i baggrunden. 

Det vestlige areal omgives af det åbne land med småskove, småsøer, levende hegn og spredte, 
større gårde, og terrænet er småbakket. Arealet afgrænses af Egholtvej mod øst, mod syd af 
Gejsingvej og mod vest af det åbne land. Landskabet er forstyrret af tekniske anlæg som 
højspændingsmaster og vindmøller. Motorvejen kan kun anes fra Egholtvej, hvorfra besigtigelsen 
er foretaget, da vejen er nedgravet, og tilkørslen til motorvejen er indpasset i landskabet med 
træbeplantning, hvorved kun lysmaster og skilte kan anes fra Egholtvej, da der endnu ikke er 
kommet løv på træerne, se figur 6.7. 
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Figur 6.7. Panoramafoto af det vestlige af de miljøvurderede arealer, set fra Egholtvej mod vest. Terrænet er 
let bølgende og græsklædt. Højspændingsledninger krydser arealet og mod nord (til højre i billedet) anes 
skilte og lysmaster på tilkørslen til Esbjergmotorvejen.  

Råstofgravning inden for de miljøvurderede arealer vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Den landskabelige påvirkning vurderes at 
være stor set fra Egholtvej, men såfremt de levende hegn og diget mod øst bevares, vil 
påvirkningen være meget lokal. Derfor vurderes den samlede landskabelige påvirkning at være 
moderat. Den endelige visuelle påvirkning af landskabet vil afhænge af, hvordan en konkret 
grave- og efterbehandlingsplan udformes.  
 
Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt 
lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er 
særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller 
landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 
 
 

6.2.4 Jordbrug 
De miljøvurderede arealer ligger inden for områder, der i kommuneplanen for Vejen Kommune er 
udpeget som særlige værdifulde landbrugsområder, se figur 6.4. 
 
Retningslinjerne for særligt værdifulde landbrugsområder er: 
 
I områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugets 
udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt. 
 
Landbrugsjord er en begrænset ressource til fødevare- og energiproduktion, og derfor er det 
vigtigt i videst muligt omfang at sikre den værdifulde landbrugsjord mod anden anvendelse. 
 
Landbrugets interesser skal afvejes i forhold til de øvrige arealinteresser. Nogle interesser vil ikke 
være i modstrid med landbrugsdrift, mens andre vil give anledning til interessekonflikter. Visse 
arealinteresser kan have en højere prioritet end landbruget. 
 
Da råstofindvindingsområderne efter råstofgravning kan tilbageføres til landbrugsformål, er det 
besluttet at fastholde disse områder i særligt værdifulde landbrugsområder. 
 
De miljøvurderede arealer omfatter 22,6 ha og anvendes i dag til dyrkning af enårige afgrøder.   
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Muligheden for genetablering til jordbrug efter endt gravning vurderes at være til stede. Arealet er 
af begrænset størrelse i forhold til de arealer, der er udlagt som værdifulde landbrugsområder. 
Hovedparten af ressourcen er over grundvandsspejl, men eventuelle efterladte søer vil have en 
moderat negativ påvirkning på jordbrugsinteressen 
  

6.2.5 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Arkæologi og 
fortidsminder Stor Lokal Mindre Vedvarende Moderat 

Kulturhistorie Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 
Landskab Stor  Lokal Lille Vedvarende Moderat 
Jordbrug Stor Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Tabel 6.3. Samlet miljøpåvirkning af fortidsminder og arkæologi, kulturhistorie, landskab og jordbrug. 

6.2.6 Mulige afværgeforanstaltninger 
Det vurderes, at det i forbindelse med en evt. råstoftilladelse gennem vilkår for indvindingen kan 
sikres, at arealerne efterbehandles i respekt for de landskabsværdier, der er i det omkringliggende 
landskab. For at bevare landskabets struktur i området, foreslås det at de levende hegn omkring 
det østlige, miljøvurderede areal bevares eller genetableres efter endt gravning. 
 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til kulturhistorie, 
fortidsminder og arkæologi. Der skal dog tages hensyn til det beskyttede dige, som grænser op til 
det østlige af de miljøvurderede arealer i forbindelse med indvinding og efterbehandling. 
 
Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt 
lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er 
særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller 
landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 
 

6.3 Naturinteresser 
 

6.3.1 Natura 2000 og beskyttet natur 
Relevante naturinteresser og kommunale naturudpegninger er vist samlet på figur 6.8. 
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Figur 6.8. Kort over naturinteresser, kommunal naturudpegning og beskyttelseslinjer i nærhed af det 
miljøvurderede areal. 

 
Beskyttet natur og arter 
De miljøvurderede arealer udgøres af dyrket mark og rummer ikke områder, der er beskyttet jf. 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur (§ 3-beskyttelse).  
 
Mod nordvest grænser det vestlige miljøvurderede areal op til et § 3-beskyttet vandløb. 
Vandløbet, der løber mod nord til Åkær Å, er rørlagt under Esbjergmotorvejen. Vandløbet er ikke 
tilstandsvurderet eller målsat i Vandområdeplan 2015-2021.  
 
Åkær Å løber mod syd ca. 250 meter øst for det østlige miljøvurderede areal. Vandløbet er § 3-
beskyttet og den samlede økologiske tilstand er ringe, på grund af ringe tilstand for vandplanter. 
Tilstanden er høj for forekomst af smådyr og god med hensyn til forekomst af fisk. Miljømålet er 
god økologisk tilstand jf. Vandområdeplan 2015-2021.  
 
Langs med Åkær Å findes arealer med beskyttet eng, og der ligger to beskyttede søer i en afstand 
af hhv. 150 meter og 300 meter. Derudover findes beskyttet eng og mose ca. 130 meter vest for 
det vestlige miljøvurderede areal og ca. 230 meter syd for de miljøvurderede arealer. 
 
HNV-værdien1 for de miljøvurderede arealer er lav for markerne i området (0), og for det 
tilgrænsende vandløb (1-2) nordvest for det vestlige miljøvurderede areal og de omkringliggende 
naturområder (1-3). 
 
                                                      
1 HNV – High Nature Value, vægter naturværdien af et areal ud fra 14 parametre, der spænder fra 
landskabsforhold og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi 
på op til 13. 
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Tilstandsændringer af vandløb og arealer, der er §3-beskyttede, kræver dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven. Udledning af vand til de beskyttede vandløb kan påvirke vandløbets 
fysiske forhold og dermed levevilkårene for fisk og smådyr. 
 
Der vurderes ikke at være risiko for væsentlig påvirkning af de omgivende beskyttede naturtyper 
ved råstofindvinding i de miljøvurderede arealer. Effekter af gravning under grundvandsspejl er 
belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 5262, hvor det konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige 
sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere tids gravning, men at der kan være 
midlertidige mindre vandspejlsændringer i den tidlige fase af gravningen. Naturarealerne ligger 
alle i afstande over 100 meter til de miljøvurderede arealer, og ingen af de beskyttede områder 
vurderes at være særligt sårbare. En eventuelt mindre, midlertidig grundvandssænkning vurderes 
ikke at kunne medføre tilstandsændringer i naturtyperne. 
 
Der vurderes samlet at være risiko for en moderat negativ påvirkning af det beskyttede vandløb 
nordvest for det vestlige miljøvurderede areal. 
 
Inden der gives en råstoftilladelse, skal det derfor, på baggrund af en konkret grave- og 
efterbehandlingsplan, vurderes nærmere, om der er risiko for påvirkning hvis en konkret 
graveplan omfatter udledning af vand til det beskyttede vandløb. 
 
En række plante- og dyrearter er i medfør af habitatdirektivets bilag IV særligt beskyttede (bilag 
IV-arter). Beskyttelsen gælder såvel indenfor som udenfor Natura 2000-områderne, dvs. at der 
ikke må gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområder. For bilag IV-planter gælder, 
at bestande ikke må reduceres eller deres levesteder forringes uanset hvilket livsstadie de 
befinder sig i. Derudover skal der tages hensyn til forekomsten af fredede eller sjældne og truede 
planter og dyr opført på den danske rødliste. 
 
Der er foretaget databasesøgning efter forekomst af bilag IV-arter, fredede arter og rødlistede 
arter indenfor de miljøvurderede områder. Der er søgt i databaserne Naturdata (Danmarks 
Miljøportal) og Naturbasen (Danmarks Fugle og Natur). Der er ikke registreret forekomster af bilag 
IV-arter eller andre fredede, rødlistede eller sjældne plante- eller dyrearter inden for de 
miljøvurderede arealer. 
 
De miljøvurderede arealer ligger indenfor det naturlige udbredelsesområde for en række bilag IV-
arter3. Det omfatter: flere arter af flagermus, markfirben samt stor vandsalamander og spidssnudet 
frø. De dyrkede arealer vurderes ikke at udgøre væsentlige levesteder for plante- eller dyreliv, der 
er beskyttet.  
 
På det foreliggende grundlag vurderes det, at der er risiko for en mindre miljøpåvirkning af bilag 
IV-arter. Det er ikke muligt at vurdere de helt konkrete påvirkningsfaktorer, da der ikke foreligger 
en konkret grave- og efterbehandlingsplan, og da de konkrete forhold vedrørende forekomsten af 
                                                      
2 Miljøstyrelsen 2000. Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 
526. 
3 Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 
administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig 
rapport fra DMU nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf 
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plante- og dyrearter, herunder bilag IV-arter, kan ændre sig, inden en ansøgning om 
gravetilladelse foreligger. Forekomst af bilag IV-arter og risiko for negative påvirkninger af deres 
levesteder skal derfor altid vurderes nærmere og evt. undersøges forud for, at en råstoftilladelse 
gives. 
 
Råstofgravning kan ved efterbehandling til natur medføre nye levesteder for bl.a. bilag IV-arter og 
bedre økologiske forbindelser.  
 
Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-område er område N91 ”Kongeå”, som udgøres af Habitatområde H80. 
Habitatområdet ligger ca. 7 km sydvest for de miljøvurderede arealer.  
 
Nærmeste Fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 9,7 km sydøst for de miljøvurderede arealer, det er 
F120 Svanemose, der også er habitatområde H250. 
 
Nærmeste Ramsarområde er Lillebælt, Ramsarområde R15 og Fuglebeskyttelsesområde F47, 
som ligger 23 km øst for det miljøvurderede areal. 
 
Tilladelser til aktiviteter i eller uden for Natura 2000-områder må ikke skade de arter eller 
naturtyper, som området er udpeget for. Derfor skal der foretages en vurdering af, om vedtagelse 
af Forslag til Råstofplan 2020, med udlægning af det miljøvurderede areal, i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, kan have en væsentlig negativ påvirkning på de arter 
og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. 
 
Habitatområde H80 ”Kongeå” har et areal på ca. 805 ha. Dette Natura 2000-område er specielt 
udpeget for væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper, arter og arters levesteder: vandløb 
(3260), surt overdrev (6230) samt rigkær (7230) og kildevæld (7220). Desuden har Kongeåen 
tidligere været levested for fiskearten snæbel (1113). Udpegningsgrundlaget er vist på figur 6.10, 
som er fra Natura 2000-plan 2016-2021. 
 

  
Figur 6.10 Gældende udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 80. Natura 2000-områdernes 
udpegningsgrundlag er under revision. Der er ikke foreslået ændringer til udpegningsgrundlaget for H80. 

Råstofgravning kan medføre påvirkninger af støv og støj samt påvirkninger af grundvandsstanden 
i et begrænset område i og omkring graveområdet. På grund af afstanden på mere end 9,7 km til 
Natura 2000-området kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller arter 
på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, eller Natura 2000-områdets integritet.  
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De miljøvurderede arealer ligger i det topografiske opland til Åkær Å, som via Kolding Å har 
slutrecipient i Kolding Fjord. Der ligger således ikke Natura 2000-områder nedstrøms de 
miljøvurderede arealer, og der er ikke hydrologisk forbindelse mellem de miljøvurderede arealer 
og oplandet til Kongeåen, der løber mod vest i habitatområde H80. Eventuel udledning af vand fra 
råstofaktiviteterne ikke vil påvirke arter eller naturtyper, der er knyttet til vandløbssystemer i 
habitatområde H80 eller andre Natura 2000-områder. 
 
Det vurderes samlet, at det kan afvises, at råstofindvinding i de miljøvurderede arealer vil kunne 
påvirke naturtyper eller arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, eller Natura 2000-
områdets integritet. 
 
Råstofindvinding i de miljøvurderede arealer vil heller ikke påvirke øvrige Natura 2000-områder 
beliggende i større afstande herunder Natura 2000-områderne N226 Svanemose, og N86 Vejen 
Mose samt N112 Lillebælt, som også omfatter Ramsarområde nr. R15. 
 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 
Det vestlige af de miljøvurderede arealer er beliggende inden for udpeget potentiel økologisk 
forbindelse, hvor også de nærliggende § 3-vandløb og § 3-beskyttede arealer indgår, jf. Vejen 
Kommuneplan.  
 
Ifølge kommuneplanen skal dyrs og planters naturlige bevægelsesveje styrkes i de økologiske 
forbindelser og potentielle økologiske forbindelser og etablering af nye, større anlæg må ikke i 
væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder. 
 
Påvirkningsgraden af de udpegede områder afhænger af en konkret grave- og 
efterbehandlingsplan for arealerne. Råstofindvinding i området vil ikke i sig selv medføre 
etablering af blivende anlæg, som i væsentlig grad vil forringe dyre- og plantelivets 
spredningsmuligheder.  
 
Der er tale om et mindre areal, der påvirkes i forhold til det samlede sammenhængende, 
udpegede areal med potentiel økologisk forbindelse. Påvirkningsgraden af det udpegede område 
ved råstofindvinding afhænger af, hvordan det miljøvurderede areal efterbehandles. Ved 
efterbehandling til natur vil påvirkningsgraden på lang sigt være positiv, mens den vurderes at 
være neutral/negativ i mindre grad, hvis der efterbehandles til f.eks. landbrug eller 
produktionsskov.   
 
Det vurderes samlet, at gravning i de miljøvurderede arealer i mindre grad påvirker de udpegede 
områder. 
 

6.3.3 Beskyttelseslinjer 
Den nordøstlige del af det miljøvurderede areal ligger inden for skovbyggelinje. Indenfor 
skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende. Formålet med 
skovbyggelinjen er at sikre skovens værdi som landskabselement samt opretholde skovbrynene 
som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv og beskytte skoven mod blæst.  
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Forbuddet gælder ikke terrænændringer, dermed er råstofgravning ikke omfattet. Opstilling af 
skurvogne, containere mv. i forbindelse med gravens drift kræver dispensation fra kommunen, 
hvis de opstilles indenfor skovbyggelinjen. Omtrent en fjerdedel af det østlige miljøvurderede areal 
er opfattet af skovbyggelinje.  
 

6.3.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Beskyttet 
natur Mindre Regional Mindre Vedvarende Moderat 

Bilag IV-arter 
mv. Meget lille Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Natura 2000 Meget lille Regional Mindre 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Kommunal 
natur-
udpegning 

Stor Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Beskyttelses-
linjer Mindre Lokal Mindre Vedvarende Mindre 

Tabel 6.4. Samlet miljøpåvirkning af naturinteresser. 

 
6.3.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

I en evt. råstoftilladelse bør der stilles vilkår, f.eks. i form af afstandskrav til vandløb og vilkår til 
eventuel udledning af vand, som sikrer, at råstofindvinding tilrettelægges på en måde, som 
minimerer risikoen for negativ påvirkning af omgivende beskyttet natur. 
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, graveafstand og 
gravefelter mv i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden 
eventuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end 
råstofloven. 
 

6.4 Vandmiljø 
Figur 6.11 viser relevante temaer om grundvand, vandforsyning og overfladevand. 
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Figur 6.11. Drikkevandinteresser, indvindingsoplande og overfladevand.  

 
6.4.1 Grundvand og vandforsyning 

De miljøvurderede arealer ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Hovedparten af det østlige delområde og den vestlige del af det vestlige delområde er beliggende 
inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger, henholdsvis TREFOR Trudsbro 
Vandværk og Lunderskov Vandværk. Der er ikke udpeget følsomme indvindingsområder eller 
indsatsområder inden for de miljøvurderede arealer. 
 
Nærmeste almene vandforsyning er Lunderskov Vandværk beliggende i Kolding Kommune, ca. 
1,9 km syd for de miljøvurderede områder. Trudsbro Vandværks boringer ligger mere end 4 km 
øst for de miljøvurderede områder. 
 
Af øvrige vandforsyningsboringer er de nærmest beliggende en privat 13 meter dyb 
husholdningsboring, DGU nr. 133.478 ca. 160 meter øst for det østlige delområde og 26 meter 
nord herfor en markvandingsboring, DGU nr. 133.804. Ca. 530 meter syd for områderne ligger en 
anden husholdningsboring, DGU nr. 133.1050. Henholdsvis ca. 1,3 km syd for områderne og 800 
meter sydvest for det vestlige område findes ejendomme med private vandforsyningsanlæg. Der 
er dog ikke knyttet boringer til anlæggene i Jupiter. 
 
Grundvandsspejlet i de miljøvurderede områder er beskrevet i en række råstofboringer mellem 
3,5 og 7 meter under terræn, og de fleste steder mellem 4 og 5 meter under terræn. Umiddelbart 
vurderes strømningsretningen af det øvre grundvand at være østlig i retning mod Åkær Å. 
Dermed ligger de miljøvurderede arealer opstrøms ovennævnte private husholdningsboring, DGU 
nr. 133.478. Da indvindingsoplandet til Lunderskov Vandværk strækker sig i en nordvest-sydøstlig 
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retning vurderes strømningsretningen i det dybere grundvandsmagasin, som vandværket 
indvinder fra, at være sydøstlig.  
 
Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces, og råstofgravning kan ifølge Miljøsty-
relsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med den uregu-
lerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i 
landbruget.  
 
Det vurderes, at råstofindvinding over grundvandsspejlet ikke vil medføre nogen kvantitativ på-
virkning af grundvandet4. Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens 
projekt nr. 5265, hvor det konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring 
råstofgrave efter længere tids gravning. 
 
I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kva-
litative påvirkninger af grundvandet6.  
 
Vurderet ud fra råstofboringer i de miljøvurderede områder, vurderes der ikke at forekomme 
overjord, idet de terrænnære lag primært består af sand og grus. Det betyder, at beskyttelsen af 
grundvandsmagasinerne ikke ændres ved bortgravning af sand og grus. Da råstofressourcen 
hovedsageligt forekommer over grundvandsspejl, vil der være flere muligheder for 
efterbehandling, fx landbrug, ekstensivt jordbrug eller natur.  
 
I de miljøvurderede arealer ved Gejsing vurderes det, at råstofindvinding ikke udgør en trussel 
mod drikkevandet i OSD, men efterbehandling af arealerne til ekstensiv jordbrugsdrift eller natur 
vurderes at være gavnligt i forhold til drikkevandsinteresserne. Det vurderes, at 
vandindvindingssinteresser vil kunne tilgodeses ved at stille vilkår for efterbehandling i en evt. 
råstoftilladelse. I forbindelse med en konkret ansøgning om indvindingstilladelse vurderes det 
nærmere, om vandspejlet i husholdningsboringen øst for områderne (DGU nr. 133.478) vil kunne 
blive påvirket ved det konkrete projekt.   
 

6.4.2 Overfladevand 
Det vestlige af de miljøvurderede arealer grænser op til et vandløb. Vandspejlet i vandløbet er i 
kote ca. 44 meter DVR90, og vurderes umiddelbart at være i hydraulisk kontakt med det øvre 
grundvand. En evt. påvirkning af vandløbet kan dog imødegås dels ved at holde afstand til det, 
dels ved at der ved opstart af gravning under grundvandsspejl kun bortgraves moderate mængder 
ad gangen således, at der indstiller sig en hydraulisk ligevægt. Miljøpåvirkningen vurderes at 
være moderat. Ved ønske om indvinding under grundvandsspejlet i det vestlige af de 
miljøvurderede arealer, bør det i forbindelse med et konkret graveprojekt vurderes, om dette vil 
kunne risikere at påvirke vandstanden i vandløbet. 
 
                                                      
4 Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 
5 Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 526. Miljøstyrelsen 
2000. 
6 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 38/40 

 

6.4.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Grundvand 
og vand-
forsyning 

Mindre Lokal Stor  Midlertidig Moderat 

Overflade-
vand Mindre Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Tabel 6.5. Samlet påvirkning af vandmiljø. 

 
6.4.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for særlige afværgeforanstaltninger i forhold til vandmiljø. I 
forbindelse med en konkret ansøgning om indvindingstilladelse vurderes det nærmere, om 
vandspejlet i husholdningsboringen øst for områderne (DGU nr. 133.478) vil kunne blive påvirket 
ved det konkrete projekt.   
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, -afstande og 
gravefelter mv i forbindelse med en evt. gravetilladelse.  
 
I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, som er forudsat af 
tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.5 0-alternativ 
0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, og der dermed 
ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil området henligge, som det ser ud i 
dag. 
 
For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde råstoffer andre ste-
der inden for samme geografiske område. Regionsrådet foretager løbende kortlægning efter rå-
stofforekomster, og forslag til nye indvindingsområder vil blive fremlagt i kommende revisioner af 
råstofplanen eller som tillæg til en gældende råstofplan. 
 
I forbindelse med den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 vil der blive taget 
stilling til forskellige alternative områder til råstofforsyning.  
 

6.6 Kumulative effekter 
Den samlede tunge trafik inden for lokalområdet vurderes ikke at øges væsentligt, selvom der er 
et aktivt råstofgraveområde ca. 700 meter syd for det vestlige, miljøvurderede areal. Støjbidraget 
fra råstofgravning i de miljøvurderede arealer vil kumulere med støjbidraget fra 
Esbjergmotorvejen. Motorvejen er ligesom Lunderskovvej nedgravet i terrænet, og det vil de 
fortsat være mens råstofindvinding pågår. Endvidere vil støjbidraget fra maskiner i og transport til 
og fra graveområderne være meget lille i forhold til støjbidraget fra motorvejen, og den kumulative 
effekt vurderes derfor at være meget lille. Der er ikke identificeret øvrige projekter, der kan have 
kumulativ effekt med udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde. 
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7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan Region Syddanmark vil over-
våge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.  
 
Udlæg af råstofgraveområderne ved Gejsing vil ikke i sig selv bevirke ændringer i miljøtilstanden 
for området. Det sker først, efter der er meddelt en råstoftilladelse, og ansøger har startet 
aktiviteterne. Det vurderes, at der ikke er behov for særlig overvågning af planens 
miljøpåvirkninger, idet kommunens eksisterende overvågning af miljøforhold sammen med 
regionens tilsyn i forbindelse med en eventuel senere gravetilladelse vurderes at være 
tilstrækkeligt.  
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (Råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Scoping  -
afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels, om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, dels hvilke miljøforhold, der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af miljøforhold, som skal behandles yderligere i 

de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således, hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for, hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil resultere i en 

støjpåvirkning i området, både fra selve 

gravearbejdet og fra transport af materi-

ale i råstofgravens driftsperiode. I en 

eventuel gravetilladelse vil der blive fast-

sat vilkår for støj, hvor der tages højde 

for den konkrete placering af graveområ-

det i forhold til støjfølsomme områder, 

herunder beboelse. 

Der er ingen boliger inden for det miljø-

vurderede areal, men der er 5 boliger i en 

afstand af 200 m. Der er i alt 20 boliger i 

en afstand af 500 m. 

Sundhedstilstand   X Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke menneskers sundhed, forudsat 
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Begrundelser/Bemærkninger 

at de fastsatte krav i en eventuel gravetil-

ladelse overholdes – disse omfatter bl.a. 

vilkår, der regulerer forhold som grund-

vandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold. 

Svage grupper X   Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

  X Området anvendes til landbrugsmæssige 

formål. Det miljøvurderede areal vest for 

Egholtvej er udlagt til råstofinteresseom-

råde. 

Der er ikke udpeget rekreative interesser 

i området i kommuneplanen.  

Planen vurderes ikke at medføre væsent-

lige påvirkninger på de rekreative interes-

ser. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

X   Der er ikke udlagt vindmølleområder i 

kommuneplanen. 

Nærmeste vindmøller findes i en afstand 

mere end 550 m syd for de miljøvurde-

rede arealer. 

Naturinteresser 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Nærmeste Natura 2000 område er belig-

gende ca. 7 km sydvest for planområdet, 

og det drejer sig om Kongeå, Natura 2000 

område nr. 91, habitatområde H80. 

Øvrige nærliggende Natura 2000-områ-

der er Svanemose, Natura 2000-område 

nr. 226, habitatområde H250, beliggende 

ca. 9,7 km sydøst herfor og Vejen Mose, 

Natura 2000-område nr. 86, habitatom-

råde H75 og Fuglebeskyttelsesområde 

F54, beliggende 9,8 km vest for det miljø-

vurderede område.  

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Nærmeste Ramsarområde ligger ca. 23 

km mod øst (Lillebælt, Natura 2000 om-

råde nr. 112 / Ramsarområde nr. 15.) 

§ 3 beskyttet natur  X  Det vestlige, miljøvurderede område 

grænser mod nordvest op til et § 3 be-

skyttet vandløb, der mod nord løber un-

der Esbjerg Motorvejen som et rørlagt 

vandløb og mod sydvest løber over i et § 

3 beskyttet eng- og mose areal, der ligger 

150-220 m mod vest.  

Ca. 230 m mod syd findes et område med 

beskyttet eng- og mosearealer og længer 

mod syd en beskyttet sø.  

I forhold til det østlige, miljøvurderede 

område findes en § 3 beskyttet sø ca. 170 
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Begrundelser/Bemærkninger 

m øst herfor og i en afstand af ca. 230 m 

øst for området findes det nord-syd gå-

ende beskyttede vandløb Åkær Å og 

langs hermed et strøg af beskyttede eng- 

og mosearealer.  

Plante og dyreliv  X  Der er ikke kendskab til artsfund i områ-

det, men selve området og naturområ-

derne nær området kan rumme plante- 

og dyreliv, der er beskyttet. 

Hvis det i forbindelse med et evt. kom-

mende projekt vurderes, at der er risiko 

for påvirkning af plante- og dyreliv, for-

udsættes det, at der foretages de nød-

vendige foranstaltninger. 

Sjældne, udryddelsestru-
ede el. fredede dyr, plan-
ter el. naturtyper 

 X  Se ovenfor. 

Økologiske forbindelser  X  Den nordvestlige del af det vestlige, mil-

jøvurderede område er beliggende inden 

for udpeget potentiel økologiske forbin-

delse, hvor også de nærliggende § 3 be-

skyttede områder indgår. 

Fredninger X   Der er ingen fredningen indenfor eller i 

nærheden af de miljøvurderede områder. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Fredskov X   Områderne rummer ingen fredskovsarea-

ler, og nærmeste fredskov er beliggende 

ca. 200 m øst herfor. 

Skovrejsning   X Begge områder ligger inden for en ud-

pegning for ønsket skovrejsning. Det be-

tyder i udgangspunktet, at området kan 

tilplantes med skov i forbindelse med ef-

terbehandling.  

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

 X  Den nordøstlige del af det østlige område 

ligger inden for skovbyggelinje. 

Kystnærhedszonen X    

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Det østlige miljøvurderede område ligger 

inden for bevaringsværdige landskaber,  

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X Der ligger ingen udpegede kulturmiljøer 

eller kulturarvsarealer inden for eller i 

nærheden af områderne.  

Der findes ingen bevaringsværdige byg-

ninger inden for de to områder eller tæt 

ved. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

 X  Der er ingen fredede fortidsminder eller 

fund inden for områderne, men i det øst-

lige miljøvurderede område findes et par 

ikke fredede fund og langs med motorve-

jen i nord findes adskillige ikke fredede 

fund, der relaterer sig til en større bo-

plads fra ældre Jernalder/tidlige Middel-

alder.  

En evt. kommende udgravning skal imid-

lertid udføres jf. museumslovens § 27. 

Stk. 2. ”Findes der under jordarbejde 

spor af fortidsminder, skal arbejdet 

standses, i det omfang det berører for-

tidsmindet. Fortidsmindet skal straks an-

meldes til kulturministeren eller det nær-

meste statslige eller statsanerkendte kul-

turhistoriske museum…” 

Jordbrug  X  Begge miljøvurderede områder ligger in-

den for særlig værdifulde landbrugsom-

råder. 

Geologiske interesser X   De miljøvurderede områder er ikke udpe-

get i Vejen Kommuneplan som område 

med specifik geologisk bevaringsværdi. 

Områderne er ikke udpeget som område 

med nationale eller værdifulde geologi-

ske interesser. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

  X Der er ingen beskyttede sten- og jorddi-

ger inden for de to områder. 

Langs den østlige grænse af det miljøvur-

derede område i øst findes et beskyttet 

sten- og jorddige. 

I en eventuel råstoftilladelse vil der kun-

ne blive stillet krav om graveafstand til 

digerne. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Råstofindvinding i området vil medføre 

trafik med tunge køretøjer i forbindelse 

med driften ved kørsel til og fra graveom-

rådet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Adgangsvej og oversigtsforhold i den for-

bindelse kan påvirke sikkerhed og tryg-

hed for trafikanter og de nærmeste na-

boer. 

Støj fra trafik  X  Der vil komme støj ved kørsel til og fra 

området 

Risiko for ulykker  X  Mere (tung) trafik vil give større risiko for 

ulykker, særligt i forbindelse med vejnet, 

der ikke er forberedt til tung trafik. Det 

vurderes dog på nuværende tidspunkt, at 

der ikke er større risiko forbundet med 
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Begrundelser/Bemærkninger 

transport af råstoffer end anden almin-

delig godstransport. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Området er på 22,7 ha og planlægges an-

vendt til indvinding af sand, grus og sten. 

Indvinding på hele arealet vil blive omfat-

tet af miljøvurderingslovens (LBK nr. 

1225 af 25/10/2018) bilag 2, 2a: Råstof-

indvinding fra åbne brud samt tørvegrav-

ning. 

Hovedparten af det vestlige område er 

udlagt som råstofinteresseområde Gej-

sing i Råstofplan 2016, mens hele det øst-

lige område ligger uden for interesseom-

råde. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i for-

hold til energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Hvorvidt der skal bruges 

vand i forbindelse med en eventuel rå-

stofgravning i området, kommer an på 

ansøgningen og kommunens efterføl-

gende sagsbehandling. Et eventuelt vand-

forbrug vil derfor ikke kunne estimeres 

under den indledede planproces. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X    

Affald   X Der produceres ikke affald i forbindelse 

med indvinding af sand, grus og sten el. 

ler. 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefil-

tre fra råstofgravens materiel mv. forud-

sættes bortskaffet efter de regler, der er 

gældende i Odense Kommune. 

Forurening, miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt   X Der vil sandsynligvis forekomme udstød-

ning fra indvinding, forarbejdning og 

transport af råstoffer, men den vil meget 

hurtigt blive stærkt fortyndet. Der fore-

kommer normalt ikke lugt i forbindelse 

med råstofindvinding. 

Lys og refleksioner   X Der vurderes ikke at være behov for be-

lysning udover lys på gravemaskiner, last-

biler og ved mandskabsvogn. 

Jordforurening X   Der er ikke registreret arealer på V1 ni-

veau eller V2 kortlagt jordforurening in-

denfor eller i nærheden af de to områ-

der. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Områderne ligger i område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD). Hovedpar-

ten af det østlige område og den vestlige 

del af det vestlige område er beliggende 

inden for indvindingsoplande til vand-

værker, jf. Vejen Kommuneplan. 

Ca. 250 meter syd for de to miljøvurde-

rede områder og ca. 220 m øst for det 

vestlige område er der udpeget føl-

somme indvindingsområder og indsats-

områder, jf. kommuneplanen. 

Nærmeste almene vandforsyning er Lun-

derskov Vandværk i Kolding Kommune, 

beliggende ca. 1,9 km syd for de miljøvur-

derede områder.  

Knap 300 m sydøst for det østlige om-

råde findes en privat husholdningsboring 

med anlæg (DGU nr. 133.478). Dette an-

gives også at fungere til markvanding. 

Knap 800 m sydvest for det vestlige om-

råde findes et mindre ikke-alment vand-

forsyningsanlæg til 1-2 husstande. 

Ca. 1,3 km syd for områderne findes et 

mindre ikke-alment vandforsyningsanlæg 

til 1-2 husstande. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Overfladevand  X  Der er et § 3 beskyttet vandløb, som 

grænser op til den nordvestlige del af det 

vestlige område. 

Udledning af spildevand X   Råstofgravning genererer ikke spilde-

vand, og der er ingen spildevandsudled-

ning i eller nær området. 

Støj og vibrationer  X  Der vil forekomme støj og vibrationer fra 

gravning og trafik med tunge køretøjer.  

De to områder er beliggende inden for 

planlægningszoner for støjforhold i Vejen 

Kommuneplan. 

Ledningsoplysninger 

Naturgasledninger  X  Der løber en naturgasledning langs den 

østlige kant af det vestlige område. Her-

fra fortsætter gasledningen ind i det øst-

lige område, hvor det løber inden for den 

nordvestlige del af området. 

El-ledninger  X  Der løber en syd-nord gående luftledning 

i den sydøstlige del af det vestlige områ-

der, som fortsætter ind i det østlige om-

råde og her løber i et vest-øst gående 

tracé langs den nordlige kant. Der står en 

tilhørende el-mast i hvert af områderne. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der er nedgravede elkabler langs den øst-

lige del af det vestlige område; disse ræk-

ker lige inden for det østlige område i 

nordvest. 

Kloakledninger X    

Telefon- og datakabler   X Umiddelbart langs den sydlige og østlige 

kant af det vestlige område og langs den 

vestlige og sydlige kant af det østlige om-

råde. 

Vandforsyningsledninger   X Langs den sydlige kant af det vestlige om-

råde. 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan   X Områderne er omfattet af retningslinjer 

for følgende udpegninger i Kommune-

plan 2017: 

 Områder, hvor skovrejsning er 

ønsket 

 Økologiske forbindelser 

 Bevaringsværdige landskaber 

 Skovbyggelinje 

 Planlægningszoner for støjfor-

hold 

Disse retningslinjer er behandlet under 

ovenstående emner. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Natur- og vandplan   X Områderne er beliggende inden for 

Vandområdeplan 2015-2021 for Vand-

områdedistrikt Jylland og Fyn - Hoved-

vandopland 1.11 Lillebælt/Jylland. 

Affaldsplan X    

Trafikplan   X Der er ikke modstridende interesser i tra-

fikplanen. 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan for Region 

Syddanmark. Det vestlige område ligger 

hovedsageligt inden for et udpeget rå-

stofinteresseområde. 

Agenda 21 X    

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ingen bemærkninger i forhold til Vand-

forsyningsplan 2011-2030 for Vejen Kom-

mune 

Landsplandirektiv  X  Den østlige del af det østlige miljøvurde-

rede område ligger inden for arealreser-

vation for Baltic Pipe. Dog ligger selve 

projektområdet for gasledningen lige øst 

for det miljøvurderede østlige område. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der er ingen konflikt med øvrige lands-

plandirektiver. 

Afstand til lufthavne   X Ca. 28 km syd for Billund Lufthavn 

 

2.1 Kumulative effekter 

Vurdering af Natura 2000 habitatområdet skal ses i sammenhæng med nærliggende beskyttede 

vandløb, moser og overfladevand. Udlægning af flere graveområder inden for kort afstand skal 

vurderes samlet i forhold til støj, trafik, natur og grundvand.  

 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for de specifikke råstofgraveområder. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 
Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  
 

 Befolkning og Sundhed (Støjpåvirkning) 
 

 Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000 områder, andre internationale beskyttel-
sesområder (Ramsar), § 3 beskyttet natur, plant- og dyreliv, sjældne, udryddelses-
truede el. fredede dyr, planter el. naturtyper, økologiske forbindelser og skovbygge-
linje) 

 

 Kulturhistorie og landskab (landskabelige værdier, arkæologiske forhold og fortids-

minder og jordbrug) 
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 Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, sikkerhed/tryghed, støj fra trafik og 

risiko for ulykker) 

 Forurening, miljøfremmede stoffer mm. (Grundvand og vandforsyning, overflade-

vand, støj og vibrationer) 

 Ledningsoplysninger (naturgasledning og el-ledninger) 

 Andre planer og relevante påvirkninger (Landsplandirektiv - Baltic Pipe)  

 

 

Ovenstående screening og afgrænsning af miljørapportens indhold har været i høring ved be-

rørte myndigheder i perioden 20. februar 2020 til 16. marts 2020. Der er indkommet høringssvar 

fra Vejen Kommune, Sydvestjyske Museer, Vejdirektoratet, Energinet samt Region Syddanmark, 

som er tilladelsesmyndighed på råstofområdet. 

Vejen Kommunens supplerende bemærkninger i forhold til beskyttede diger medfører, at den en-

delige afgrænsning af miljørapportens indhold tilføjes: 

 Kulturhistorie og landskab (beskyttede sten- og jorddiger) 

De øvrige høringssvar giver ikke anledning til ændring af miljørapportens indhold.  

Vejen Kommunens supplerende bemærkninger i forhold til grundvand og vandforsyning er taget 

til efterretning. 

Tilsvarende er Sydvestjyske Museers bemærkninger om øget risiko for fortidsminder på de to 

arealer er taget til efterretning og er indarbejdet i miljørapporten. 

Vejdirektoratets bemærkninger om adgangsvej nærmere end 100 m fra rundkørslen og skrå-

ningshældninger tages til efterretning og tilsvarende gælder Energinets bemærkninger om elma-

ster på de pågældende arealer og ændring af terrænet omkring og mellem masterne.  

Region Syddanmarks bemærkninger angående skovrejsning, trafikafvikling/kapacitet og affald er 

taget til efterretning.  
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1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som en del af 

den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder miljøvurderet. 

Miljøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af områdets eg-

nethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan indvindes, 

og dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger af det enkelte område. Med afsæt i 

vurderingerne af hvert enkelt planområde foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der 

skal indgå i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sammenskrives i én samlet miljørapport 

til Råstofplan 2020, herunder forslag til afværgeforanstaltninger og overvågning. 

 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for sand, grus og sten ved 

Søhale ca. 6 km nordøst for Esbjerg, som er ansøgt af Billum Vognmandsforretning i forbindelse 

med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020. Sand, grus og sten bruges 

overvejende til bygge- og anlægsarbejder. Miljørapporten er udarbejdet for at vurdere, om der er 

potentielt væsentlige indvirkninger på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse, af om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den samle-

de miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår, sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser. I den nærværende miljørapport be-

skrives derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i 

området.  

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde jævnfør Figur 2-1.  

 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Regi-

on Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Området er afgrænset på baggrund af forslag fra Billum Vognmandsforretning.   

 

Det miljøvurderede areal er 11,9 ha og er beliggende ca. 8,5 km nordøst for Esbjerg og ca. 200 

meter nordøst for Esbjerg Lufthavn.  

 

Det miljøvurderede areal er delvist omfattet af et eksisterende graveområde. På en del af arealet 

er der en aktiv råstofgrav. Den resterende del af det miljøvurderede areal er landbrugsjord i om-

drift. Der findes ikke tekniske anlæg eller veje indenfor det miljøvurderede areal. 

 

Indvinding kan blive foretaget hele året i forbindelse med at der er behov for råstofferne. Efter 

afsluttet indvinding skal arealet efterbehandles efter en godkendt efterbehandlingsplan. 

 

 

Figur 2-1 Det miljøvurderede areal.   
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle væsentlige indvirk-

ninger, der er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Berørte myndigheder er hørt og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Råstofressourcen vurderes at være 1,4 mio. m3 sand, grus og sten, heraf ca. 0,6 mio. m3 grus og 

sten > 2 mm. Region Syddanmark vurderer, at råstofforekomsten kan bidrage til råstofforsynin-

gen i Sydvestjylland. 

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Det miljøvurderede areal ligger i tilknytning til et eksisterende råstofgraveområde, og hele arealet 

ligger i landzone. Arealet er omfattet af to kommuneplanrammer i Esbjerg Kommuneplan, som 

udlægger området til tekniske anlæg i form af materielgård, motorsportsanlæg, street race bane, 

militært anlæg, skydebane, sportsanlæg, ridesportsanlæg og lignende. Udlæg til råstofindvinding 

inden for rammeområderne vurderes ikke at være i modstrid med Esbjerg Kommuneplan 2018-

2030. Der findes én beboelsesbygning inden for det miljøvurderede areal. Beboelsesbygningen 

syner dog ubeboet. Det forudsættes, at bygningen ikke rives ned som følge af planen. Det er dog 

op til ejeren af bygningen, om den alligevel skal nedrives. Afstanden til den øvrige bebyggelse 

betyder, at det vurderes at der ikke er nogen påvirkning af landsbyer og spredt boligbebyggelse i 

det åbne land uden for det miljøvurderede areal. 

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport i et område, hvor der i forvejen er støj fra det eksisterende graveområde, Esbjerg 

Lufthavn og motorsportsbanerne. Det forventes, at støjbelastningen svarer til den nuværende 

støjpåvirkning. I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktivi-

teterne, og støjbelastningen vil blive reguleret med vilkår i tilladelsen. Selvom de vejledende 

grænseværdier for støj bliver overholdt, kan støjen stadig virke generende for de omkringboende. 

 

Friluftsliv og rekreative interesser 

Esbjerg Motorsport, Vestjysk Motorcross Club og Granly Speedway Arena ligger ca. 450 meter 

sydøst for det miljøvurderede areal. Hertil ligger Korskro Heste Marked ca. 600 meter syd for 

arealet. Der er ikke direkte påvirkning af de rekreative interesser, da de kan opretholdes. Påvirk-

ningen af interesserne er dermed miljøafledte i form af støj. Esbjerg Motorsport, Vestjysk Motor-

cross Club og Granly Speedway Arena genererer i sig selv støj, hvormed støj fra råstofgravning 

ikke vurderes at være generende. Korskro Heste Markeds sårbarhed over for støj vurderes at 

være lav, grundet markedets nære placering til Esbjerg Lufthavns landingsbane og motorsports-

aktiviteterne. Råstofindvinding inden for det miljøvurderede areal forventes at medføre støj af 

samme styrke som fra det eksisterende graveområde, da det miljøvurderede areal er en udvidel-

se af det eksisterende råstofgraveområde. Støjbelastningen vurderes at være begrænset, da der 

er tale om en udvidelse af et eksisterende graveområde. 

 

Infrastruktur 

Råstofindvinding inden for det miljøvurderede areal forventes ikke at medføre øget lastbiltrafik på 

det lokale vejnet, da der er tale om en udvidelse af et eksisterende råstofgraveområde. Udvidel-

sen skal deraf ses som en forlængelse af den periode, hvor der kan ske råstofgravning i området. 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE SØHALE 

 

 

 

 
 
 

  4/44  

 

Esbjerg Lufthavn 

Esbjerg Lufthavn vurderer, at råstofgravning under grundvandsspejlet vil udgøre en øget risiko 

for flysikkerheden i Esbjerg Lufthavn. Årsagen er at åbent vand samt jordvolde kan tiltrække 

fugle, der kan kollidere med fly. Påvirkningen vurderes at være væsentlig og kan kun afværges 

ved ikke at grave under grundvandsspejlet. 

 

Landskab 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, 

der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af området. Grav-

ningen vil foregå i et område, der i forvejen har et teknisk præg på grund af eksisterende råstof-

gravning. Indvindingen i den nordlige del af arealet vil foregå i et fladt og åbent område. Ved 

kørsel langs Ølufvad Hovedvej er der direkte indkig til udgravningen langs noget af strækningen. 

Ved det eksisterende gravområde, er der etableret støjvolde og beplantning, som begrænser 

synligheden til selve råstofgravningen. Det miljøvurderede areal er en relativt lille udvidelse af 

den igangværende råstofgrav, hvorfor arealet er placeret i både funktionel og visuel sammen-

hæng med de eksisterende aktiviteter. På nuværende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen 

for området ikke, hvorfor det ikke er muligt at vurdere på, hvordan landskabet ændres perma-

nent som følge af planen. Den samlede konsekvens for landskabet vurderes på den baggrund at 

være begrænset. 

 

Kulturhistoriske interesser 

Der findes ingen fortidsminder inden for det miljøvurderede areal. Det nærmeste fredede fortids-

minde er en rundhøj fra oldtiden, som findes umiddelbart nordøst for arealet, hvor dele af for-

tidsmindets beskyttelseslinje er inden for arealet. Formålet med beskyttelseslinjen er at sikre 

fortidsminders værdi som landskabselementer, herunder sikre indsyn til og udsyn fra fortidsmin-

derne. Hvis der graves inden for beskyttelseslinjen, vurderes konsekvensen at være begrænset 

pga. det allerede slørede indkig hertil, hvormed højen ikke er synlig på det areal, som ligger in-

den for det miljøvurderede areal. 

 

Naturinteresser 

Pga. afstanden til nærmeste Natura 2000-område vurderes, der ikke at være en væsentlig på-

virkning af områdets udpegningsgrundlag. Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor area-

let. Beskyttet natur udenfor arealet vil ikke blive påvirket, da en evt. grundvandssænkning kun vil 

påvirke arealerne i mindre grad. De er ikke registreret særlige arter af dyr eller planter indenfor 

arealet. 

 

Vandmiljø 

Der er stor sandsynlighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor 

det miljøvurderede areal, da en del af ressourcen forventes at ligge under grundvandsspejlet. Der 

ligger ingen aktive vandforsyningsboringer indenfor det miljøvurderede areal. Da der ikke er 

væsentlige beskyttende lerdæklag i området, og der indvindes vand fra det terrænnære magasin, 

skal der være særlig opmærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvandet. Det vurderes, at en 

evt. risiko kan imødekommes med vilkår i tilladelsen til råstofindvinding. Der er ingen beskyttede 

vandløb eller naturtyper indenfor det miljøvurderede areal. En eventuel mindre afsænkning af det 

terrænnære grundvandsspejl, i forbindelse med råstofgravning, vil være lokal, og sandsynligvis 

ikke overstige de naturlige årstidsvariationer for det terrænnære magasin.  
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3.3 Samlet vurdering 

Det vurderes at Natura 2000- områderne ikke bliver væsentlig påvirket. Det vurderes at kumula-

tive effekter kan imødegås gennem vilkår i en kommende, eventuel tilladelse til råstofgravning. 

 

Esbjerg Lufthavn kan blive væsentligt påvirket ved indvinding under grundvandsspejlet. 

Det vurderes at indvinding af råstoffer vi have en moderat konsekvens for befolkning og sundhed, 

støj, infrastruktur og terrænnært grundvand.  
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold indenfor det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette. Kortlægningen af miljøstatus danner 

grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne. I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning 

af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirkninger ved realisering af råstofplanen. Relevant 

lovgivning og planlægning behandles i forbindelse med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6. 

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkning tages udgangspunkt i en worst case betragtning, 

som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet. Det forudsættes ved miljøvurderinger-

ne, at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg og større vandløb og søer, samt bebyggelser 

inkl. adgangsveje hertil ikke påvirkes af planen.  Ved den konkrete gravetilladelse kan udnyttel-

sen af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurderet i mil-

jørapporten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som det potentielle graveområde medfører, er systematisk vurderet 

ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljø-

påvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 
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Geografisk udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 

miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at 

bevare funktion og struktur. 

 
Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 
 

Konsekvens 

Planens konsekvens vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede effekt ud fra sand-

synlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for en miljøparameter kan være både positiv og negativ. Begge typer 

effekter er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 
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 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 

 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  

 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfatten-

de afsnit i et skema, som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirknings-

grad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 

3 

Sandsynligt Natio-

nal/internation

al 

Meget høj Permanent Meget væsent-

lig 

Miljøpåvirkning 

4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  

(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 
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4.4 Kumulative effekter 

I Kapitel 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, og 

som kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirk-

ninger.  



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE SØHALE 

 

 

 

 
 
 

  10/44  

5. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 5-1 viser det miljøvurderede areal set i sammenhæng med gældende råstofinteresseområ-

der og råstofgraveområder, samt afsluttede og inaktive råstofgrave. Den sydlige del af arealet er 

sammenfaldende med en ansøgt råstofgrav, hvor der foregår råstofindvinding. Derudover græn-

ser området op til en afsluttet råstofgrav umiddelbart syd for og et større udpeget råstofgrave-

område øst, vest og nord for. Nordøst for arealet findes desuden en aktiv råstofgrav. 

 

 

Figur 5-1. Forslag til graveområde i relation til igangværende og afsluttede råstofgrave, graveområder og inte-

resseområder i Råstofplan 20162. 

 

Arealet har terrænkote +30-44 m (Figur 5-2, Figur 5-3 og Figur 5-4). Terrænet er relativt fladt i 

den nordlige del med en svag hældning mod vest. I den sydlige del, hvor der har foregået råstof-

indvinding er terrænet ujævnt med bakker og lavninger. Ujævnhederne er skabt af de aktiviteter, 

der har foregået i forbindelse med råstofindvindeingen. Lavninger udgør de områder, hvor der har 

været gravet sand og grus, mens bakkerne sandsynligvis udgøres af råstoffer i oplag. Jf. Per 

Smeds landskabskort (Figur 6-6) ligger arealet på Esbjerg Bakkeø, der er et gammelt moræne-

landskab, dannet under næstsidste istid, Saale. Jævnfør GEUS’ jordartskort3 findes der moræne-

sand i næsten hele det miljøvurderede areal. I det sydøstlige hjørne er der karteret morænegrus. 

 

Forslagsstiller har indsendt oplysninger om tre boringer til 9,5 – 14,0 meters dybde. Der er udført 

to kornstørrelsesanalyser fordelt på to af boringerne. Boringernes placering er markeret på Figur 

                                                   
2 https://rsyd.dk/wm495870 
3 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-

kort/download-jordartskort/ 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE SØHALE 

 

 

 

 
 
 

  11/44  

5-2. En boring er placeret inden for det miljøvurderede areal, mens de to andre er placeret vest 

for.  

I den nationale boringsdatabase, Jupiter4 er der to vandforsyningsboringer ca. 150-200 m vest 

for det miljøvurderede areal. Boring DGU nr. 121.455 har udetaljerede brøndborebeskrivelser, 

mens boring DGU nr. 121.1423 har detaljerede lagbeskrivelser udført af GEUS’ boreprøvelabora-

torium. 

 

Boringer og analyser viser, at der er stærkt gruset sand i området ned til ca. 9-12 m u.t. Herun-

der er der overvejende fundet fint- til mellemkornet sand uden grus. Forslagsstiller oplyser, at 

bunden af råstofforekomsten var ca. 16 m u.t. i en afsluttet råstofgrav umiddelbart syd for det 

miljøvurderede areal. Der er i de tre boringer indsendt af forslagsstiller overjord i form af ler til 3-

3,8 m u.t. I boring DGU nr. 121.1423 er der beskrevet svagt leret sand til 3 m u.t., hvilket vurde-

res som uinteressant til råstofindvinding. 

 

Der er registreret vandspejl 3 – 4 m u.t. – svarende til kote + 26 til + 30 m. 

 

De to kornstørrelsesanalyser er udført på blandeprøver af hele råstoflaget under leret i boringer-

ne, B7 og B8. Analyserne viser mellem 26 % og 40 % grusindhold -dvs. stærkt gruset sand. 

 

 

Figur 5-2. Boringer fra Jupiter4 der er anvendt i vurdering af råstofressourcen. Desuden er de nyeste terræn-

kurver vist på kortet. 

                                                   
4 GEUS, Nationale boringsdatabase Jupiter, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-

boringsdatabase-jupiter/ 

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
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Figur 5-3: Det miljøvurderede areal med Dansk højde model (DHM/Terræn5) som baggrund. Desuden er de 

nyeste terrænkurver vist på kortet. 

 

Figur 5-4: Det miljøvurderede areal med Dansk højde model som ”hillshade” (DHM/Terræn-skyggekort5) som 

baggrund. 

                                                   
5 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmarks højdemodel, https://sdfe.dk/hent-data/danmarks-

hoejdemodel/ 
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Det er dokumenteret, at der er råstoffer af sand, grus og sten inden for det miljøvurderede areal. 

De tilgængelige boringer og analyser dokumenterer tilstedeværelsen af meget grove råstoffer. 

Disse vurderes velegnede til vej- og anlægsmaterialer, som bundsikringsmaterialer, fyldsand og 

oparbejdning til stabilt grus. 

 

De tilgængelige boringer gennemborer ikke råstofforekomsten, men den mest grovkornede fore-

komst stopper tilsyneladende ca. 9-12 m u.t. Herunder er der mest grusfrit eller svagt gruset 

sand – måske ned til 16 m u.t., som i den afsluttede råstofgrav umiddelbart syd for det miljøvur-

derede areal.  

 

Størstedelen af råstofindvindingen må forventes at foregå under grundvandsspejlet. 

 

I Tabel 5-1 er råstofressourcen vurderet ud fra de ovenfor nævnte boringer og analyser. Der er i 

beregningerne ikke taget højde for, at ressourcen nogle steder sandsynligvis fortsætter dybere 

end boringerne. Beregningerne er foretaget af Region Syddanmark. 

 

Søhale  Sikkerhed 

Areal (ha) 11,9  

Sand, grus og sten i alt (1000 
m3) 

1432  

Grus og sten i alt (1000 m3) 624  

Forekomstens dybde (m u.t.) 9-12 (måske op til 16) 3 

Overjord (m) 3-4 3 

Gravning under grundvandsspejl Ja (størstedelen af ressourcerne ligger 
under GVS) 

4 

Anvendelse Fyldsand, bundsikring, stabilgrus 4 

Forsyningspotentiale Sydvestjylland  

Tabel 5-1. Opsummering af forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding ved Søhale. Tallet i højre 

kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er 

dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er 

veldokumenteret. 

Råstofressourcen anslås således at være ca. 1,4 mio. m3 sand, grus og sten. Heraf er ca. 0,6 mio. 

m3 grove materialer. I beregningerne er der taget hensyn til skråninger mod naboarealer. 
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøforhold, der behandles, er følgende: 

 

 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler befolkning og sundhed, bebyggelse, infrastruktur samt lednings-

forhold. 

 

6.1.1 Bebyggelse  

Det miljøvurderede areal ligger i tilknytning til et eksisterende råstofgraveområde, og hele arealet 

ligger i landzone. En del af del miljøvurderede areal anvendes allerede til råstofgravning. 

 

 

Figur 6-1. Kommuneplanrammer indenfor det miljøvurderede areal. 

Den sydlige del af arealet er omfattet af kommuneplanramme 10-030-330 og den nordlige del er 

omfattet af kommuneplanramme 09-020-130 i Esbjerg Kommuneplan 2018-20306, jf. Figur 6-1. 

                                                   
6 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, Webkort, 

https://webkort.esbjergkommune.dk/cbkort?profile=borger_kommuneplan_2018_2030 
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Kommuneplanramme 10-030-330 og 09-020-130 udlægger området til tekniske anlæg i form af 

materielgård, motorsportsanlæg, street race bane, militært anlæg, skydebane, sportsanlæg, 

ridesportsanlæg og lignende.7 Udlæg af det miljøvurderede areal til råstofindvinding inden for 

rammeområdet er ikke i modtstrid med Esbjerg Kommuneplan 2018-2030. 

 

 
Figur 6-2. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed af det miljøvurderede areal. Omkring det 

miljøvurderede areal er der indtegnet en afstandszone på 100 meter. 

 

Det miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land, hvor der findes en del spredt bebyggelse. 

Som det fremgår af Figur 6-2, findes der én beboelsesejendom (Ølufvad Hovedvej 24) inden for 

det miljøvurderede areal. Ud fra skråfoto fra august 2019 (Figur 6-3), fremstår ejendommen 

ubeboet. Hertil fremstår adgangsvejen nedlagt eller som en del af råstofgravningen. Det forud-

sættes i afsnit 4.2, at landejendommen ikke rives ned som følge af planen. Det er dog op til eje-

ren af bygningen, om den alligevel skal nedrives. 

 

                                                   
7 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, kommuneplan 2018-2030, 

https://dokument.plandata.dk/11_3743870_1516745342785.pdf 
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Figur 6-3. Ølufvad Hovedvej 24 set fra nord mod syd.8 

 

Det miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land nær Esbjerg Lufthavn (ca. 200 meter). 

Der findes to beboelsesejendomme inden for en afstand af 100 meter af arealet. Nærmeste by-

mæssige bebyggelse er Vester Nebel, der ligger ca. 1,8 kilometer nordvest for det miljøvurderede 

areal. Da en bygning grænser op til arealet, er der pga. nærheden risiko for påvirkning fra f.eks. 

vibrationer. I forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om tilladelse til råstof-

gravning vurderes det hvor stor afstand der skal holdes til bygningerne, således der ikke er fare 

for sætningsskader m.m. 

 

6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af sand, grus og sten kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i 

form af lys, støv og støj.  

 

Det forudsættes, at der ikke graves om natten, og at belysning derfor er begrænset til vinterperi-

oden, hvor der i dagtimerne kan blive behov for lyskilder ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner, hvilket kan oplyse naboarealer. Belysning på maskiner vurderes at udgøre en begræn-

set påvirkning. 

 

Graveaktiviteter, læsning, oplag af materiale mv. kan medføre støvgener for naboer eller forbi-

passerende trafik. Dette sker specielt i tørre perioder, og det kan være nødvendigt at indstille 

arbejdet eller sprinkle veje og arbejdsarealer med vand, indtil støvet lægger sig. 

 

Udnyttelse af råstofgraveområdet vil medføre støj. I følgende vurdering forudsættes det, at en 

udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde er en udvidelse af det eksisterende 

aktive råstofgraveområde, hvilket medfører råstofgravning i en længere periode end ved kun 

udnyttelse af det aktive graveområde. Derudover forventes det, at den samme virksomhed fort-

                                                   
8 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto, 26.08.19, 

https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027929&lat=56.1277927 
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sætter arbejdet med omtrent de samme maskiner og aktiviteter, som anvendes i dag. Det for-

ventes heraf, at støjbelastningen svarer til den nuværende støjpåvirkning fra det aktive graveom-

råde. Den støjmæssige udbredelse kan dog være anderledes, da maskiner og aktiviteterne flyt-

tes. Støjbelastningen fra driften af et graveområde til grus, sand og sten kan bestå af stationært 

materiel (vaske- og sortereanlæg), kørende materiel (læssemaskiner og dumpere) samt transport 

med lastbiler. Støjbelastningen til omgivelserne vil være størst i forbindelse med en eventuel drift 

af vaske- og sorteringsanlæg, hvilket anvendes i forbindelse med gravning af sand, sten og grus. 

 

Ud fra nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at fastslå, hvor stor den præcise støjmæssi-

ge udbredelse vil være, da en sådan vurdering forudsætter viden om bl.a. de anvendte maskiner 

og deres placering. Oplysningerne vil først være tilgængelige, når der foreligger et konkret pro-

jekt. Støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede vilkår i gravetilladelsen. I 

forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støjbe-

lastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Gravetilladelsen indeholder typisk krav om, at 

vejledende grænseværdier overholdes, og der stilles krav til indretning og drift af grusgraven, 

således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller reduceres (f.eks. med støjvolde). 

Ved det eksisterende råstofgraveområde, som ligger delvis inden for det miljøvurderede areal, er 

der anlagt støjvolde langs med Ølufvad Hovedvej og i det nordøstlige hjørne af graveområdet.  

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil ikke øges, da det miljøvurderede areal er en 

udvidelse, af et eksisterende råstofgraveområde. Lastbiltrafikken vil dog stadig medføre en støj-

belastning langs med lastbilernes ruter inden for normal arbejdstid. Støjen omfatter såvel egent-

lig motorstøj og vejstøj som impulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede 

grusveje, som også kan medføre øgede støvgener. Uanset ruten vil den øgede trafik medføre en 

øget støjpåvirkning på boliger langs vejen. Den forøgede tunge trafik på det lokale vejnet kan 

desuden medføre utryghed for gående og cyklister, der færdes på de veje, lastbilerne kører på. 

 

Ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal er det sandsynligt, at der sker en støjbe-

lastning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbre-

delsen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal og tilsvarende eksisterende 

støjbelastning. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være middel, da de vejledende støjgræn-

ser vil blive overholdt i forbindelse med råstofgravningen, og beboere i nærområdet vil kun blive 

påvirket af støj inden for normal arbejdstid, hvor støjpåvirkningen vil være generende for de 

omkringboende. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe 

over flere år. Hertil er det en udvidelse af et eksisterende graveområde, hvormed udnyttelsen af 

det miljøvurderede areal vil være en forlængelse af den igangværende graveperiode. På bag-

grund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolkningens 

sundhed, forudsat, at de vejledende støjgrænser overholdes i forbindelse med råstofgravning. 

Støjbelastningen kan dog stadig virke generende, hvorfor den samlede konsekvens af støjpåvirk-

ningen vurderes til at være moderat. 

 

6.1.3 Friluftsliv og rekreative interesser 

Esbjerg Motorsport, Vestjysk Motorcross Club og Granly Speedway Arena ligger ca. 450 meter 

sydøst for det miljøvurderede areal. Hertil ligger Korskro Heste Marked ca. 600 meter syd for 

arealet. Der er ikke direkte påvirkning af de rekreative interesser, da de kan opretholdes. Påvirk-

ningen af interesserne er dermed afledte i form af støj og visuel påvirkning.  

 

Støjpåvirkning 

Ved realisering af råstofgravning inden for det miljøvurderede areal er det sandsynligt, at der vil 

ske støjbelastning af friluftsliv og rekreative interesser i forbindelse med gravearbejdet og trans-
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porten af råstofferne. Udbredelsen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal og 

svarende til den støjpåvirkning, der opleves i dag, fra eksisterende, aktive råstofgraveområde.  

 

Esbjerg Motorsport, Vestjysk Motorcross Club og Granly Speedway Arena genererer i sig selv støj, 

i form af motorsportsaktiviteter, hvormed støj fra råstofgravning ikke vurderes at være generen-

de. 

 

Korskro Heste Markeds sårbarhed over for støj vurderes at være lav, grundet markedets nære 

placering til Esbjerg Lufthavns landingsbane og motorsportsaktiviteterne, som begge ligger i en 

afstand af ca. 400 meter.  

 

Intensiteten af påvirkningen vurderes at være middel, da de vejledende støjgrænser vil blive 

overholdt. Det er sandsynligt, at støjen opleves anderledes end i dag, da aktiviteterne flyttes. 

Besøgende ved de rekreative interesser vil blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid, 

hvorfor det er muligt at benytte områderne uden støjmæssig forstyrrelse fra graveaktiviteterne i 

weekender og om aftenen, hvor det forventes, at flest anvender de rekreative områder. Påvirk-

ningen vurderes at være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Den 

samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes at være moderat, da yderligere støjbelastning i 

området kan virke generende. 

 

Visuel påvirkning 

Udstrækningen af den visuelle påvirkning fra gravearbejdet afhænger af arbejdets højde i land-

skabet, men vurderes ikke at være synlig fra de rekreative områder, da beplantning og terræn-

ændringer vil skjule en del af graveområdet.  

 

Der vurderes dermed, at der ikke er en visuel påvirkning af motorsportsaktiviteterne og Korskro 

Heste Marked.  

 

6.1.4 Infrastruktur 

Det følgende afsnit handler om påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet samt påvirkning 

af flytrafik. 

 

Påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet 

Råstofindvinding inden for det miljøvurderede areal forventes ikke at medføre en øget lastbilstra-

fik på det lokale vejnet, da det miljøvurderede areal vil være en udvidelse af det eksisterende 

råstofgraveområde. Udvidelsen skal deraf ses som en forlængelse af den periode, hvor der kan 

ske indvinding i området. Der forventes ind- og udkørsel fra eksisterende adgangsvej fra Ølufvad 

Hovedvej fra det eksisterende graveområde, se Figur 6-4. Den eksisterende adgangsvej til nuvæ-

rende råstofgraveområde og stikvejen til Ølufvad Hovedvej er ubefæstet. Ølufvad Hovedvej er 

befæstet med asfalt og er ca. otte meter bred. Eventuelle nye vejadgange skal etableres med 

nødvendige oversigtsforhold i henhold til gældende vejregler. 
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Figur 6-4. Kort over veje og bygninger i nærhed af det miljøvurderede areal. 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, hvorfor nogle veje kan blive påvir-

ket i højere grad end andre. Med nuværende vidensgrundlag forventes der ikke at ske en øget 

belastning af vejnettet, da det forventes, at det er omtrentligt tilsvarende mængder råstoffer, der 

skal transporteres som i dag.  

 

Det er mindre sandsynligt, at der vil forekomme en øget mængde trafik, da der er tale om en 

udvidelse af et eksisterende graveområde. Der kan derimod foregå råstofgravning i en længere 

periode. Intensiteten af påvirkningen vurderes som ubetydelig, da der forventes en mængde 

lastbiltrafik svarende til i dag. Lastbiltrafikken vil foregå på de lokale veje omkring det miljøvur-

derede areal inden for normal arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravnin-

gen forventes at forløbe over flere år, og en udvidelse af det aktive graveområde vil forlænge den 

periode, hvor der sker råstofgravning. Da der på dette stadie ikke foreligger konkret viden om 

antallet af lastbiltransporter og transportruten, kan påvirkningsgraden kun vurderes på generelt 

niveau. Ud fra det foreliggende vurderingsgrundlag vurderes konsekvensen af trafikbelastningen 

at være begrænset. 

 

Påvirkning af flytrafik 

Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fug-

le/pattedyr på flyvepladser, BL 3-16, 4. udgave, fastsætter bestemmelser for offentlige flyveplad-

ser af en vis størrelse.9 Indenfor Region Syddanmarks område drejer det sig om flyvepladserne i 

Billund, Esbjerg og Skrydstrup.  

 

                                                   
9 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem 

luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser, BL 3-16, 4. udgave, BEK nr. 9103 af 31/01/2005, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22384 
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Af bekendtgørelsen fremgår det, at flyvepladserne skal holde sig orienteret om samt forsøge at 

påvirke fysisk planlægning, således at anlæg, der tiltrækker fugle, ikke placeres nærmere flyve-

pladsen end 13 km samt ikke placeres, således at der er risiko for, at fuglene overflyver flyve-

pladsen. Vandfyldte grusgrave defineres i bekendtgørelsen som anlæg, der tiltrækker fugle.  

 

Det miljøvurderede areal er placeret mindre end 13 km fra en af Esbjerg Lufthavn, og lufthavns-

myndigheden er derfor blevet hørt i forbindelse med screening af planen. I forbindelse med hø-

ringen har Esbjerg Lufthavn bemærket, at de som udgangspunkt ikke ønsker der foretages videre 

råstofgravning i området. Det begrundes med, at der under driften af den eksisterende grusgrav 

har været flere perioder med udfordringer, pga. forekomster af fugle, end der var før gravningen 

startede i området. Erfaringen viser, at fuglene dels tiltrækkes af det åbne vandspejl, dels af 

jordvolde forårsaget af opgravet jord og tilkørt råjord. 

 

Esbjerg Lufthavn pointerer, at der ved et eventuelt udlæg af området skal tages højde for øgede 

fugleforekomster grundet graveaktiviteter, og at der derved skabes en øget risiko for kollisioner 

med luftfartøjer. Det vil dermed medføre en væsentlig forringelse af flyvesikkerheden. Såfremt 

der besluttes, at omtalte område kan udlægges til videre råstofindvinding, bør en eventuel tilla-

delse til råstofindvinding ske på betingelse af en række forbehold, bl.a. at gravesøen fyldes lø-

bende, så der ikke er åbent vandspejl, og at der ikke efterlades sø-flader på arealet.  

 

Påvirkningen vurderes samlet set at være væsentlig. 

 

6.1.5 Ledningsforhold 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Der findes ingen større ledninger nær det miljøvurderede areal, se Figur 6-5. Inden 

for det miljøvurderede areal findes der en del nedgravede el-ledninger i den centrale, nordøstlige 

og vestlige del. Hertil findes flere nedgravede telefon- og dataledninger, som løber igennem om-

rådet i den centrale, nordøstlige og vestlige del. Nedgravede vandledninger fra Din Forsyning 

krydser arealet i den østlige del og løber parallelt med den østlige områdeafgrænsning. 

 

Det vurderes, at det er sandsynligt, at mindre ledninger bliver om- eller nedlagt i forbindelse med 

råstofgravningen. Omlægningen sikrer, at der ikke sker forringelser i elforsyningen eller tele- og 

dataforbindelsen. En nedlæggelse forventes kun at ske for ledninger, som ikke længere finder 

anvendelse. Ledninger som ikke flyttes holdes der en respektafstand til, så disse ikke påvirkes. 

Der vil dermed ikke ske påvirkning af ledningsforholdene. 
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Figur 6-5. Placering af 10/15 kV jord-kabel i det miljøvurderede areal. Tele- data- og lavspændingsledninger er 

ikke vist på kortet. 

 

6.1.6 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Bebyggelse - - - - - 

Befolkning og 
sundhed 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Friluftsliv og 
rekreative inte-
resser 

     

Støjpåvirkning Med vished Lokal Middel Lang begrænset 

Visuel påvirkning - - - - - 

Infrastruktur Med vished Lokal Middel Lang Væsentlig 

Ledningsforhold - - - - - 

 

6.1.7 Mulige afværgeforanstaltninger 

Den konkrete gravetilladelse vil indeholde vilkår til sikring af overholdelse af støjgrænser og af-

stande ved beboelser og rekreative arealer.  

 

Det vurderes, at råstofgravning under grundvandsspejlet vil udgøre en øget risiko for flysikkerhe-

den i Esbjerg Lufthavn. Årsagen er at åbent vand og jordvolde kan tiltrække fugle, der kan kolli-

dere med fly. Påvirkningen vurderes at være væsentlig og kan kun afværges ved ikke at grave 

under grundvandsspejlet. 
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6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som 

behandles i hvert deres afsnit 6.2.1 og 6.2.2. Kulturhistoriske elementer med betydning for land-

skabets karakter vil blive behandlet i relevant omfang i afsnittet om landskab. Derudover beskri-

ves og miljøvurderes kulturarv i afsnittet om kulturhistoriske interesser. 
 

6.2.1 Landskab 

Det miljøvurderede areal er ikke omfattet af Esbjerg Kommunes landskabelige, geologiske eller 

landbrugsmæssige udpegninger.10 Det følgende afsnit beskriver det miljøvurderede areals land-

skab med udgangspunkt i dele af landskabskaraktermetoden11, hvorfra der er fokus på det natur-

geografiske grundlag, kulturgeografiske grundlag, rumlig-visuelle forhold og landskabets sårbar-

hed over for ændringer. Endvidere inddrages den gennemførte råstofkortlægning samt Esbjerg 

Kommunes landskabskarakteranalyse i beskrivelsen. På baggrund af landskabsbeskrivelsen vur-

deres påvirkningen af landskabelige og visuelle værdier ved realisering af det miljøvurderede 

areal til råstofgravning. 

 

Landskabsbeskrivelse 

Det miljøvurderede areal ligger ca. ti kilometer nordøst for Esbjerg ved Esbjerg Lufthavn. På Per 

Smeds landskabskort (Figur 6-6) ligger arealet på Esbjerg Bakkeø på grænsen mellem moræne-

afleringer af leret og sandet jordbund fra næstsidste istid. Det samme ses på GEUS’s jordartskort, 

hvor der i området ses aflejringer af moræneler, morænesand og morænegrus12. Terrænet om-

kring arealet er generelt fladt omkring kote +35 meter, men falder svagt mod vest/nordvest. 

 

Det er dokumenteret, at der er råstoffer af sand, grus og sten inden for det miljøvurderede areal, 

hvilket stemmer overens med GEUS’s jordartskort og Per Smeds landskabskort. De tilgængelige 

boringer og analyser i Jupiter dokumenterer tilstedeværelsen af meget grove råstoffer. En Jupi-

terboring lidt vest for arealet viser lerede aflejringer, og afgrænsningen mellem lerede og sande-

de-/grusede aflejringer stemmer også overens med GEUS’s jordartskort og Per Smeds landskabs-

kort. 

                                                   
10 Esbjerg Kommune, Esbjerg Kommuneplan 2018-2030, Webkort, 

https://webkort.esbjergkommune.dk/cbkort?profile=borger_kommuneplan_2018_2030 
11 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007 

https://mst.dk/media/150569/vejledningenilandskab_050707b1.pdf  
12 GEUS, 2015, Danmark Digitale jordartskort 1:25.000 
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Figur 6-6. Per Smed Landskabskort.13 

Bakkeø er en betegnelse for de morænelandskaber fra næstsidste istid, der findes i den vestlige 

del af Jylland, som ikke var dækket af isen under sidste istid. Bakkeøerne fremstår som udjæv-

nede højdedrag, der rager op over det omkringliggende landskab. De har mistet deres tidligere 

bakkede præg under sidste istid, hvor processer som jordflydning og frostsprængninger udjæv-

nede landskabet14.  

 

Det miljøvurderede areal er beliggende inden for Esbjerg Kommunes landskabskarakterområde 

”Bryndum-Grimstrup landbrugsflade”15. Karakterområdet er beliggende på den østlige del af Es-

bjerg Bakkeø. Bakkeøens nære placering til kysten betyder, at bakkeøen gennem tiden er erode-

ret, hvormed bakkeøen er svær at se i terrænet. Bakkeøen afgrænses mod sydvest af Vadehavet 

og mod nord og syd af smeltevandssletterne omkring Sneum Å og Varde Å. Inden for karakter-

området findes flere vandløbsnære levende hegn, som varierer meget i orientering. Læhegnenes 

forskelligartede orientering giver landskabet et uroligt udtryk. Karakterområdet anvendes hoved-

sageligt til landbrug, da der i området findes bedre dyrkningsforhold end på den øvrige del af 

bakkeøen. Landbrugsparcellerne er hovedsageligt mellemstore og deres orientering i landskabet 

er tilpasset vandløbenes forgreninger i forhold til bedst mulige udnyttelse. Karakterområdet inde-

holder en række spredte landsbyer og en byrand ind mod Esbjerg. Hertil findes spredt bebyggelse 

langs vejene. De tekniske anlæg med eksempelvis motorvejen, der gennemskærer karakterom-

rådet, Esbjerg Lufthavn og råstofgravene dominerer i høj grad karakterområdet. Generelt vurde-

rer Esbjerg Kommune, at intaktheden inden for karakterområdet generelt er dårligt grundet om-

rådets præg af moderne landbrug16. 

  

                                                   
13 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
14 Krüger. J., 2000, Glacialmorfologi – Fladlandsgletscheren og landskabet 
15 Esbjerg Kommune, Webkort, https://webkort.esbjergkommune.dk/cbkort?profile=borger_kommuneplan_2018_2030 
16 Esbjerg Kommune, Landskabskarakteranalyse, 561.02 Bryndum-Grimstrup landbrugsflade, 18. december 2017 
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Det miljøvurderede areal fremstår som landbrugsareal i den nordlige del og som råstofgraveom-

råde i den sydlige del. Inden for råstofgraveområdet findes flere større oplæg og volde, se Figur 

6-7. Landbrugsarealet og råstofgraveområdet er adskilt af en grusvej, høj bevoksning og en be-

boelsesejendom. Langs hovedvejen Ølufvad Hovedvej findes en støjvold med høj beplantning.  

 

Arealet er omgivet af landbrugsarealer, som er opdelt af beplantningsbælter med forskelligartet 

orientering. Ca. 400 meter sydvest for arealet findes Esbjerg Lufthavn og ca. 500 mester sydøst 

for findes et område med motorsport i form af bl.a. motorcross. Ca. 400 meter nordøst for area-

let findes et aktivt råstofgraveområde. Området indeholder dermed en del af de karakteristiske 

landskabstræk beskrevet i landskabskarakteranalysen i form af landbrugsarealer og tekniske 

anlæg.  

 

 

Figur 6-7. Indkig til det miljøvurderede fra vold ved Ølufvad Hovedvej 24 midt i det miljøvurderede areal. 

 

 

Figur 6-8. Indkig til den nordlige del af det miljøvurderede fra Ølufvad Hovedvej mellem ejendommene Ølufvad 

Hovedvej 30 og 32. Øverst i billedet ses en vold, lavet i forbindelse med eksisterende råstofgravning. 

 

De lave målebordsblade fra perioden 1926 til 1941 (Figur 6-9) viser, at der igennem arealet har 

forløbet en sognegrænse. Sognegrænsen markeres stadig i form af grusvejen Ølufvad Hovedvej 

der ses på ortofoto fra 2018 (Figur 6-10). Af de lave målebordsblade har arealet tidligere været 
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en lynghede ligesom store dele af de omkringliggende områder. Sammenlignes de lave måle-

bordsblade og ortofoto er der stadig strukturer i omgivelserne rundt om det miljøvurderede areal 

i form af placeringen af hovedvejen og markernes retninger, der flere steder er markeret med 

beplantningsbælter.  

 

 

Figur 6-9. Lave målebordsblade (1926-1941). 

 

Figur 6-10. Luftfoto fra 2018, der viser dyrknings-

mønsteret. 

Landskabet inden for det miljøvurderede areal vurderes samlet set at have en lav sårbarhed. 

Sårbarheden begrundes med, at der igennem de seneste 50 år er sket store ændringer i arealan-

vendelsen i form af det intensive landbrug og råstofgravning. Desuden findes flere tekniske anlæg 

nær arealet i form af Esbjerg Lufthavn, motorsport og råstofgravning. 

 

Landskabelige konsekvenser af gravning 

De landskabelige konsekvenser af råstofgravningen vurderes på baggrund af beskrivelsen af 

landskabet.  

 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et midlertidigt teknisk præg og visuel uro med 

maskiner, der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af områ-

det. Gravningen vil foregå i et område, der i forvejen har et teknisk præg på grund af eksisteren-

de råstofgravning. Gravningen i den nordlige del af arealet vil foregå i et fladt og åbent område. 

Råstofindvindingen medfører under og efter indvinding en markant landskabspåvirkning, da ter-

rænet ændres permanent, når sand, sten og grus fjernes fra området i dybder på op til 16 meter. 

Da der kan graves under grundvandsspejlet, er der sandsynlighed for at arealet vil udvikle sig til 

en eller flere søer i forbindelse med gravning.  

 

Ved kørsel langs Ølufvad Hovedvej er der direkte indkig til udgravningen langs noget af stræknin-

gen. Ved det eksisterende graveområde er der etableret støjvolde og beplantning, som begræn-

ser synligheden til selve råstofgravningen. Den geografiske udbredelse vurderes derfor at være 

lokal. Efter endt råstofgravning fjernes maskinerne fra området, så det tekniske præg og den 

visuelle uro fjernes. 

 

På nuværende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, hvorfor det ikke er 

muligt at vurdere på, hvordan landskabet ændres som følge af planen. Efterbehandlingen foreta-

ges sandsynligvis med muld og overskudsmaterialer fra det miljøvurderede areal, da det ikke 

uden dispensation er tilladt at tilføre jord til råstofgraveområder. Da grundvandsspejlet står højt, 

er det sandsynligt, at arealet vil fremstå som søer. Intensiteten er høj, da der graves i et land-

brugslandskab og eksisterende råstofgraveområde, hvis tilgrænsende nærområde i forvejen er 

præget af nuværende og tidligere råstofgravning samt flere tekniske anlæg. Det miljøvurderede 

areal er en relativ lille udvidelse af den igangværende råstofgrav, hvorfor arealet er placeret i 
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både funktionel og visuel sammenhæng med de eksisterende aktiviteter. Den samlede konse-

kvens for landskabet vurderes derfor at være begrænset. 

 

6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal findes få kulturhistoriske interesser, som 

fremgår af Figur 6-11.  

 

 

Figur 6-11. Kulturhistoriske interesser inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 

Fredet fortidsminde med beskyttelseslinje 

Der findes ingen fortidsminder inden for det miljøvurderede areal, jf. Figur 6-11. Det nærmeste 

fredede fortidsminde er en rundhøj fra oldtiden (fredningsnr. 330315)17, som findes umiddelbart 

nordøst for arealet, hvor dele af fortidsmindets beskyttelseslinje er inden for arealet. Formålet 

med beskyttelseslinjen er at sikre fortidsminders værdi som landskabselementer, herunder sikre 

indsyn til og udsyn fra fortidsminderne18. Råstofgravning inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen 

forudsætter dispensation efter naturbeskyttelsesloven, da råstofgravning bl.a. kan påvirke de 

arkæologiske lag omkring fortidsmindet.  

 

Intensiteten ved fjernelsen af området omkring det fredede fortidsminde er meget høj, da en del 

af omgivelserne omkring fortidsmindet ændres tæt på fortidsmindet, hvilket kan sløre synlighe-

den af fortidsmindet, og de arkæologiske lag fjernes. Gravning inden for beskyttelseslinjen vurde-

res at være mindre sandsynligt, da det vil forudsætte en dispensation for naturbeskyttelsesloven. 

                                                   
17 Slots- og kulturstyrelsen, Fund og fortidsminde Amhøi med fredningsnr. 330315, 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/77152/ 
18 Miljøstyrelsen, Fortidsmindebeskyttelseslinjen (§ 18), https://mst.dk/natur-vand/natur/national-

naturbeskyttelse/bygge-og-beskyttelseslinjer/fortidsmindebeskyttelseslinjen/ 
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Hvis der graves inden for beskyttelseslinjen, vurderes konsekvensen at være begrænset, da ind-

kigget fra vest i forvejen er sløret af den gennemgående Ølufvad Hovedvej. 

 

Endnu ikke fundne fortidsminder 

Selvom der ikke er registreret fortidsminder inden for arealet, kan der stadig findes væsentlige 

fortidsminder under muldlaget. Sydvestjyske Museer anbefaler derfor, at der forud for råstofind-

vinding gennemføres arkæologiske forundersøgelser efter reglerne i museumslovens §26.19 Hvis 

forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal de udgraves, inden råstof-

gravning kan gennemføres. 

 

Hvis der under udgravningen opdages fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det 

berører fortidsmindet. Fundet skal anmeldes til det ansvarlige museum, jf. museumslovens § 27, 

stk. 220. Ikke-fredede fortidsminder i form af enkeltfund kan af museet registreres og fjernes fra 

stedet, så de bevares for eftertiden. 

 

6.2.3 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Landskabelige 
konsekvenser 
ved gravning 

Med vished Lokal Høj Permanent Begrænset 

Kultur 
historie 

     

Fredet fortids-
minde med 
beskyttelseslinje 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Permanent Begrænset 

 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Terrænet bør hertil efterbehandles, så det indpasses i det omkringværende landskab af hensyn til 

landskabskarakteren, herunder særligt graveområdets kanter mod det omgivende terræn. 

 

Sydvestjyske Museer bør gennemføre en arkæologisk forundersøgelse af det miljøvurderede 

areal, inden gravning efter sand, grus og sten igangsættes. 

 

Gravning inden for beskyttelseslinjen vurderes at være mindre 

sandsynligt, da det vil forudsætte en dispensation for naturbe-
skyttelsesloven. Hvis der graves inden for beskyttelseslinjen, 

vurderes konsekvensen at være begrænset, da indkigget fra vest 
i forvejen er sløret af den gennemgående Ølufvad Hovedvej. 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

                                                   
19 Sydvestjyske Museer, Høringssvar til miljøvurdering af nye råstofindvindingsområder ved Søhale og Hostrup, Esbjerg 

Kommune, 17.09.2019 
20 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
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for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig 

betydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  

 

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 121, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 

Det miljøvurderede areal ligger 7,5 km sydøst for nærmeste Natura 2000 område nr. 89 Vadeha-

vet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde med habitatområde nr. 239, Alslev Ådal.  

 

 

Figur 6-12. Natura 2000-områder nær det miljøvurderede areal. 

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 721 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, 

at der på grund af afstanden ikke er Natura 2000-områder, der i forbindelse med denne plan, 

eller andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områderne væsentligt. 

 

6.3.2 § 3 beskyttet natur 

For at beskytte en række naturtyper (f.eks. vandløb, ferske enge, moser, strandenge, søer), er 

naturtyperne beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang 

                                                   
21 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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række sjældne dyr og planter. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områ-

dernes tilstand uden en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 222. I forbindelse 

med dispensationen kan der stilles krav om etablering af erstatningsnatur.  

 

Inden for det miljøvurderede areal er der ikke registreret beskyttet natur. Inden for arealet er 

den højeste HNV på 223 i den nordlige del af arealet på baggrund af områdets nærhed til småbio-

top og økologisk mark. Skalaen går fra 0 (lav) til 14 (høj).  

 

I nærområdet findes følgende § 3-beskyttede naturområder: 

 
 200 meter syd for det miljøvurderede areal er der registreret en beskyttet eng i forbin-

delse med Esbjerg Lufthavn.  

 Ca. 1 km øst for arealet er der registreret fire beskyttede enge, en mose og seks søer.  

 Ca. 250 meter nord for arealet er der registreret et beskyttet moseområde med en sø.  

 Indenfor 1 km vest for arealet er registreret fire beskyttede søer og to beskyttede enge.  

 Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende ca. 1 km øst og vest for arealet.  

Da det ikke kan udelukkes, at der indvindes under grundvandsspejlet, kan der lokalt ske en 

vandstandssænkning i de beskyttede våde naturtyper, der ligger omkring det miljøvurderede 

areal, hvis disse har hydraulisk kontakt til samme grundvandsmagasin, som der indvindes fra. En 

evt. vandstandssænkning vil dog være ganske få cm og af kort varighed og dermed vil naturtil-

standen i de våde naturtyper vandløb, ferske enge og søer ikke blive påvirket.  

 

                                                   
22 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  
23 Danmarks Miljøportal, https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution og 

HNV-kortet, DCE, 2016 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Natura2000_og_HNV-

kort/Teknisk_beskrivelse_HNV2016.pdf 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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Figur 6-13. Beskyttede naturtyper omkring det miljøvurderede areal. 

 

Det vurderes, at der er mindre sandsynlighed for at beskyttet natur udenfor det miljøvurderede 

område påvirkes som følge af grundvandssænkning, da områderne ligger langt fra det miljøvur-

derede areal. Den geografiske udbredelse af en potentiel påvirkning er lokal, og intensiteten vil 

være lav. Påvirkningens varighed vil være lang, og den samlede konsekvens af påvirkningen af 

natur udenfor det miljøvurderede areal vil være begrænset. 

 

6.3.3 Plante og dyreliv  

Bilag IV arter 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår en vurdering af om der med planen påvirkes de vilkår, som områderne kan 

tilbyde en bestand af en art (økologisk funktionalitet).  

 

Der er ikke registreret arter på habitatdirektivets bilag IV inden for det miljøvurderede areal og 

det vurderes, at der ikke er potentielle raste- og ynglesteder indenfor arealet. Søer og moser 

omkring det miljøvurderede areal, nævnt under § 3 beskyttet natur, er potentielle raste- og yng-

lesteder for padder på habitatdirektivets bilag IV, bl.a. spidssnudet frø. Det er mindre sandsynligt 

at den økologiske funktionalitet for raste- og ynglesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV 

påvirkes, da søerne ligger i afstand fra det miljøvurderede areal og dermed vil påvirkningen af 

vådområdernes naturtilstand være begrænset. Intensiteten af påvirkningen vil derfor være lav, 

påvirkningen vil være lang og konsekvensen vil samlet være begrænset.  

 

Fugle 

Der er ikke registreret fugle på Fuglebeskyttelsesdirektivet, inden for det miljøvurderede areal. 

Der er registreret strandskade24 indenfor en radius af 2 km fra det miljøvurderede areal. 

                                                   
24 Naturbasen. Licens: E05/2015. 
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Ændringen fra eksisterende dyrkede marker til planlagt graveområde vil muligvis ændre leveste-

der for flere arter af fugle lokalt. Intensiteten af ændringen vil være lav, da flere af arterne fortsat 

kan have levested inden for det miljøvurderede areal afhængig af efterbehandlingsplanens krav. 

Varigheden af påvirkningen vil være lang. Samlet vurderes påvirkningen at være begrænset.   

 

Sjældne arter 

Der er registreret guldsmedene grøn kobbervandnymfe og måne-vandnymfe ca. 800 meter syd 

for det miljøvurderede areal24. Der er ikke potentielle levesteder for arterne indenfor det miljø-

vurderede areal. 

 

Det er mindre sandsynligt at arter af sjældne dyr bliver påvirket pga. afstanden til kendte leve-

steder, udbredelsen af påvirkningen er lokal og intensiteten er lav. Varigheden vil være lang og 

samlet vurderes påvirkningen at være begrænset.  

 

6.3.4 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 
Ramsar-
område 

Usandsynligt - - - Ikke væsent-
lig 

§ 3 beskyttet 
natur 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

Plante og 
dyreliv 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

 

6.3.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Ingen. 

 

6.4 Vandmiljø 

Det miljøvurderede areal er omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, og derfor 

vurderes vidensniveauet i forhold til vandmiljø at være tilstrækkeligt. Området er dækket af 

grundvandskortlægningerne for Astrup25  og Diagonalvejen26, som begge blev afsluttet i 2012.  

Selvom det på grund af nærheden til lufthavnen er usikkert om der kan graves under grund-

vandsspejl, er der i dette afsnit taget udgangspunkt i, at hele råstofressourcen udnyttes. 

 

6.4.1 Grundvand og Vandforsyning 

Terrænet ved det miljøvurderede areal ligger omkring kote 29-44 m. Terrænet er meget kuperet i 

den sydlige del af det miljøvurderede areal, og bærer kraftigt præg af aktiviteter i tilknytning til 

graveområdet mod syd. Størstedelen af det miljøvurderede areal ligger, ifølge GEUS’ jordartskort, 

indenfor et område med morænesand.  

Nærmeste boring, med beskrivelse af lagserien, ligger ca. 200 m vest for det miljøvurderede 

areal, og viser sand til bund af boringen 16 m u.t. Vandspejlet i boringen er pejlet til 6,3 m u.t., 

svarende til kote ca. 25 m, og boringen er filtersat i det terrænnære sandmagasin. Tykkelsen af 

det terrænnære sandmagasin er, i forbindelse med grundvandskortlægningen, tolket til lokalt at 

være ca. 20-30 m. Der er i forbindelse med grundvandskortlægningen ved Astrup tolket et under-

liggende lag af smeltevandsler ved det miljøvurderede areal, med en tykkelse på ca. 30-40 m, 

                                                   
25 Naturstyrelsen Ribe, 2012. Hydrostratigrafisk model ved kortlægningsområde Astrup.   
26 Naturstyrelsen, 2012. Kortlægningsområde Diagonalvejen – Kombineret geologisk og hydrostratigrafisk model.  
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hvorunder der er tolket glimmerler. Det er vurderet, at de primære magasiner ikke er tilstede ved 

det miljøvurderede areal.  

 

Grundvand 

Grundvandet ligger, ifølge et overfladenært potentialekort, omkring kote 26 m, og grundvands-

strømningen i det terrænnære magasin ved det miljøvurderede areal er mod nord/nordøst. Pej-

lingerne fra nærområdet angiver dybder for det terrænnære grundvandsspejl omkring 4-5 m u.t. 

På baggrund af pejledata, det overfladenære potentialekort og erfaring fra nærliggende graveom-

råder vurderes det, at det er stor sandsynlighed for, at der kan forekomme gravning under 

grundvandsspejlet indenfor det miljøvurderede areal, da en del af ressourcen forventes at ligge 

under grundvandsspejlet. Råstofgravning vil medføre, at den umættede zone mindskes, da en del 

af magasinet fjernes. Hydraulisk kan det have betydning for opholdstiden i den umættede zone, 

da der vil være kortere vej fra overfladen til grundvandsspejlet.  

 

Det miljøvurderede areal ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser, men overlapper 

ikke med indvindingsoplande (Figur 6-14). Det miljøvurderede areal ligger ikke indenfor nitratføl-

somme indvindingsområder eller indsatsområder. Nærmeste boringsnære beskyttelseszoner 

findes ved indvindingsboringerne til Grimstrup Vandværk, ca. 4,2 km mod øst.  

Det miljøvurdere areal ligger i et område, der ikke er okkerklassificeret27. I de fleste tilfælde vil 

råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen, eller kun små, kvalitative påvirkninger 

af grundvandet28. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb af forurenet vand 

fra naboarealer og muligheden for pyrit-oxidation med deraf følgende frigivelse af sulfat, forsu-

ring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller okkerudfældning. 

Ved eventuel oxidationen af pyrit forventes dette primært at have betydning for vandkvaliteten i 

eventuelle gravesøer samt ved behov for afledning af vand fra det miljøvurderede areal. Der vil i 

kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke 

medfører kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. 

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det terrænnære grundvand. Generelt forventes der ikke egentlige sænkninger i og omkring 

råstofgrave efter længere tids gravning, men der vil, i forbindelse med aktive graveperioder, 

være risiko for, at der lokalt kan forekomme mindre afsænkninger af det terrænnære grundvand. 

Påvirkningen vil dog være meget lokal. Intensiteten af påvirkningen på det terrænnære grund-

vandsmagasin, i forbindelse med råstofgravningen, forventes at være middel, da en del af maga-

sinet bortgraves. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da råstofgravningen forven-

tes at forløbe over flere år. Påvirkning af det terrænnære grundvand vurderes at være moderat, 

da der ved grusgravning vil blive fjernet en del af det terrænnære magasin, og den umættede 

zone vil blive mindsket.  

 

Det vurderes som usandsynligt, at der vil forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det primære grundvandmagasin. Der forventes udbredte lerlag under det terrænnære maga-

sin, og det primære magasin er sandsynligvis ikke til stede ved det miljøvurderede areal. En 

eventuel påvirkning vil være meget lokal, og forventes afgrænset til det terrænnære magasin. 

Intensiteten af påvirkningen på det primære grundvandsmagasin, i forbindelse med råstofgrav-

ningen, forventes at være ubetydelig. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da 

råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Der forventes ingen konsekvens for det pri-

mære grundvandsmagasin.  

                                                   
27 Danmarks Arealinformation 
28 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Region Syddanmark, 2012. 
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I en evt. senere i behandling af en konkret ansøgning om tilladelse til råstofgravning, opstilles de 

almindelige, nødvendige vilkår til beskyttelse af grundvandsressourcen. Der stilles vilkår til ind-

retning og drift således, at indvindingen ikke medfører kvantitative eller kvalitative negative kon-

sekvenser for grundvandsressourcen.  

 

Figur 6-14. Miljøvurderet areal, indvindingsoplande, drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsboringer og ni-

tratfølsomme arealer. 

Vandforsyning 

Der er ingen vandforsyningsboringer indenfor det miljøvurderede areal. Indenfor 150 m fra det 

miljøvurderede areal ligger der tre boringer, som anvendes til markvanding/gartneri og havevan-

ding. Boringerne er filtersatte i det terrænnære magasin, og har i størrelsesordenen 5-10 m 

vandsøjle over filtertop. Boringen til havevanding, som ligger ca. 10 m fra det miljøvurderede 

areal, har ingen angivelse af filterinterval, dybde eller lagserie. Nærmeste registrerede boring til 

privat husholdning ligger ca. 200 m vest for det miljøvurderede areal, og indvinder ligeledes fra 

det terrænnære magasin, med ca. 6 m vandsøjle over filtertop. Det vurderes, at der ikke er risiko 

for udtørring af de omtalte boringer, som følge af eventuelle vandspejlsvariationer ved råstof-

gravning. Ifølge OIS29 har ejendommen umiddelbart nord for det miljøvurderede areal (Ølufvad 

Hovedvej 32) egen vandforsyning, og det skal i forbindelse med en evt. gravetilladelse sikres, at 

boringer til privat husholdning ikke påvirkes negativet. Der er ikke registreret yderligere ejen-

domme med egen vandforsyning indenfor 150 m fra det miljøvurderede areal.  

 

Der forventes ikke betydelige kvantitative påvirkninger af indvindingsboringer i nærområdet, da 

grundvandssænkningerne fra drift af boringerne ofte vil være større end påvirkningen fra en 

eventuel råstofindvinding under grundvandsspejlet. Da der ikke er betydelige beskyttende ler-

dæklag i området, og der indvindes vand fra det terrænnære magasin, skal der være særlig op-

                                                   
29 www.ois.dk 
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mærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvandet, hvis det miljøvurderede areal udlægges til 

graveområde.  

 

Det vurderes samlet set som mindre sandsynligt, at der kan forekomme en påvirkning af aktive 

indvindingsboringer, forudsat at der tages de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af 

grundvandsressourcen. Grundvandssænkningerne fra drift af boringerne vil ofte være større end 

påvirkningen fra en eventuel råstofindvinding under grundvandsspejlet. Ved en eventuel påvirk-

ning vil denne være meget lokal. Intensiteten af påvirkningen på vandforsyning i forbindelse med 

råstofgravningen forventes at være lav, da der ikke er aktive boringer til drikkevand eller mark-

vanding indenfor det miljøvurderede areal. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da 

råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Konsekvensen for indvindingsboringer vurde-

res at være begrænset, da eventuel risiko for påvirkning kan imødekommes med vilkår i tilladel-

ser til råstofindvinding.  

 

6.4.2 Overfladevand 

Der er ingen beskyttede vandløb eller søer indenfor det miljøvurderede areal (Figur 6-15). Mod 

syd grænser det miljøvurderede areal op til en gravesø fra eksisterende gravning på tilstødende 

arealer. Der findes flere mindre søer, i nærområdet omkring det miljøvurderede areal, indenfor en 

radius af ca. 400-900 m. Nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 900 m mod vest (Nebel Bæk) 

og ca. 1,1 km mod øst (Skærbæk). Med udgangspunkt i potentialekort, digitale højdedata og 

afstanden til det miljøvurderede areal er det vurderet, at der ikke er væsentlig risiko for påvirk-

ning af våde, beskyttede naturtyper. 

 

Pga. den korte afstand til Esbjerg Lufthavn er der i den eksisterende råstoftilladelse for de tilstø-

dende arealer stillet vilkår om, at der ikke må efterlades søer på arealet efter endt råstofgrav-

ning. 
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Figur 6-15. Okkerpotentielle lavbundsområder30  og beskyttede vandløb, samt øvrige vandløb og søer. 

6.4.3 Jordforurening 

Der findes ingen V1- eller V2-kortlagte grunde eller områdeklassificeringer indenfor det miljøvur-

derede areal (Figur 6-16).  

 
Figur 6-16. V1- og V2-kortlagte arealer. 

 

6.4.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed  
Geografisk 
udbredel-
se  

Intensi-
tet 

Varig-
hed 

Konsekvens 

Terrænnært grund-
vandsmagasin 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Primært grund-
vandsmagasin 

Usandsynligt Lokal Ubetyde-
lig 

Lang In-
gen/Ubetydelig 

Private indvindin-
ger 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for egentlige afværgetiltag, men pga. den korte afstand til 

Esbjerg Lufthavn er der i den eksisterende råstoftilladelse for de tilstødende arealer stillet vilkår 

om, at der ikke må efterlades søer på arealet efter endt efterbehandling.  

 

Råstofindvinding anses ikke som en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten, men det er vigtigt 

at have fokus på arealanvendelsen, når råstofindvindingen er afsluttet, da indvindingen som 

udgangspunkt vil medføre en reduktion af tykkelsen af den umættede zone. Det kan sikres, via 

vilkår i gravetilladelsen, at boringer til privat husholdning i nærområdet ikke påvirkes negativt.  

 

                                                   
30https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
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Råstofgravningsaktiviteter udgør kun en begrænset eller ingen risiko for forurening af grundvan-

det ved spild af brændstof, hydraulikolie mm31. Risikoen for forurening på baggrund af råstofind-

vindingsaktiviteter sammenlignes generelt med risiko for forurening på baggrund af landbrugets 

anvendelse af tunge maskiner i markerne. Den begrænsede risiko for forurening af grundvandet 

kan dog yderligere mindskes ved, i gravetilladelsen, at stille vilkår om hensigtsmæssig opbeva-

ring af brændstof og smøremidler og evt. eldrevet maskineri.     

 

 

 

  

                                                   
31 Teknisk notat, marts 2011. Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding.  
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

Det miljøvurderede areal ligger i nærheden af flere aktive graveområder, råstofinteresseområder 

og efterbehandlede graveområder. Den sydlige del af arealet er sammenfaldende med en ansøgt 

råstofgrav, hvor der foregår råstofindvinding. Derudover grænser området op til en afsluttet rå-

stofgrav umiddelbart syd for og et større udpeget råstofgraveområde øst, vest og nord for. Nord-

øst for arealet findes endvidere en aktiv råstofgrav. Grundet den nære placering kan der forven-

tes kumulative effekter, hvad angår støj fra arbejdet og trafikken til og fra områderne. Der vil 

derfor være en øget påvirkning fra støj lokalt, hvis begge områder udgraves samtidigt.  
 

Til trods for den høje beplantning i området, er der sandsynlighed for, at områderne og deres 

aktiviteter er synlige i omgivelserne, da graveområderne er placeret helt op af hinanden. Udnyt-

telse af flere områder vil dermed øge den landskabelige påvirkning og heraf i større grad udviske 

områdets karakteristiske landskabselementer. 

 

I forbindelse med gravetilladelse kan der stilles vilkår i forhold til støj, sikkerhed m.m., som kan 

begrænse de kumulative effekter. 

 

Der vurderes ikke at være en kumulativ effekt på grundvandet i forbindelse med de allerede 

udlagte graveområder, da en fortsættelse af eksisterende graveaktivitet også omfatter løbende 

efterbehandling af færdiggravede områder. 

 

Der er ikke andre planer, projekter eller miljøforhold, der vurderes at kunne kumulere med de 

forhold, der vurderes i den nærværende miljørapport. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af hvilke miljøforhold, som skal behandles yderli-

gere i de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Planområdet er en foreslået udvidelse til et eksisterende råstofgraveområde. Nedenfor vurderes 

de potentielle miljøpåvirkninger ved det foreslåede råstofgraveområde. 

Området vurderes i forhold til indvinding af sand, grus og sten. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil overordnet set 

altid resultere i forøget støjniveau i nær-

området. Indvinding, af- og pålæsning 

samt transport af råstoffer støjer.  

Planområdet er beliggende i et landom-

råde lige nord for Esbjerg Lufthavn. Der 

er 1 ejendom indenfor selve planområ-

det, Ølufvad Hovedvej 24, og nogle få an-

dre landejendomme ligger meget tæt på 

områdeafgrænsningen. 

Der er ca. 4 boliger indenfor 200 m, in-

klusiv ejendommen indenfor områdeaf-

grænsningen.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der er ca. 5 boliger indenfor 500 m.  

 

Der findes en del små landsbyer i omeg-

nen omkring planområdet. Med dan-

marks fremherskende vindretning V-SV, 

vil støjen i hovedparten af året blive bå-

ret i retning mod Ø-NØ. I denne retning 

er den nærmeste bymæssige bebyggelse 

Roust, som ligger ca. 3,2 km mod NØ, og 

Grimstrup, som ligger ca. 4,2 km mod Ø-

SØ. Længere væk i vindretningen ligger 

Omme og Hjortkær ca. 7,3 km mod øst 

og Endrup ca. 8,5 km Ø-SØ. Herudover er 

der en del spredte landejendomme i 

vindretningen. 

Grundet vindretningen forventes det, at 

den mest betydelige støjpåvirkning vil 

kunne opleves ved de mest nærliggende 

landejendomme mod øst.  

Øvrige byer/landsbyer i nærområdet er  

Schæfergårde ca. 1,2 km mod nord, Sad-

derup ca. 2,6 km mod sydøst, Skads ca. 

2,5 km mod S-SV, Andrup ca. 4,0 km mod 

S-SV og Vester Nebel ca. 1,8 km mod V-

NV. 

 

Støjbelastningen vil blive reguleret i rå-

stoftilladelserne, som vil stille vilkår om, 

at Miljøstyrelsens vejledende grænse-

værdier bliver overholdt. Tilladelsen vil 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

typisk stille krav til indretning og drift af 

grusgraven således, at eventuelle nega-

tive påvirkninger kan afværges (f.eks. 

med støjvolde). 

Hele planområdet ligger indenfor støjbe-

lastede arealer. Det drejer sig om luft-

havnsstøj fra Esbjerg Lufthavn, motorba-

nestøj fra Vestjysk Motorcross Club og 

Granly Speedway Arena, vejstøj fra 

Ølufvad Hovedvej og virksomhedsstøj. 

Esbjergmotorvejen ca. 1 km mod syd er 

også omgivet af en støjzone. 

Sundhedstilstand   

 

 

 

 

X 

X Planen vurderes ikke at påvirke menne-

skers sundhed, forudsat at de fastsatte 

krav i en endelig gravetilladelse overhol-

des. Disse krav omfatter bl.a. vilkår, der 

regulerer forhold som grundvandsbe-

skyttelse, driftstider, støj, skrænthæld-

ninger og udkørselsforhold.  

Påvirkning af menneskers sundhed som 

følge af støj vurderes i miljørapporten. 

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke vil påvirke 

svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

  X Planområdet ligger  nordøst for Esbjerg 

Lufthavn, og er ifølge kommuneplanram-

men udlagt til teknisk anlæg, specifikt 

”Støjende fritidsanlæg”.  
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Det nærmeste rekreative område findes 

ifølge kommuneplanen ca. 350 m mod 

syd, øst for Olufvad Hovedvej ved Vest-

jysk Motorcross Club og Granly Speed-

way Arena. 

De nærmeste grønne rekreative områder 

findes ifølge kommuneplanen ca. 2,1 km 

mod vest i Vester Nebel og ca. 2,6 km 

mod S-SV i Skads. 

På arealer ca. 500 m mod syd afholdes 

Korskro Hestemarked en gang årligt. 

Der findes ifølge kommuneplanen 

grønne områder umiddelbart V-NV for 

planområdet. 

I dag rummer nærområdet kun i begræn-

set omfang rekreative værdier, og de re-

kreative arealer, der ligger nærmest, om-

fatter støjende fritidsaktiviteter. På den 

baggrund vurderes de rekreative anven-

delser at være mindre sårbare over for 

støjpåvirkning, så der forventes ikke en 

væsentlig påvirkning. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X De nærmeste vindmøller findes ca. 3,1 

km mod nord, syd for Rousthøje, ca. 5,7 

km mod nordøst, øst for Rousthøje, ca. 

5,3 km mod vest, nordøst for Bryndum, 

og ca. 6,4 km mod S-SV, syd for Andrup. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

  X Det nærmeste Natura 2000 område , ha-

bitatområde nr. 239, Alslev Ådal, ligger 

7,5 km væk. Pga. afstanden vurderes der 

ikke at være en væsentlig påvirkning af 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

området.  
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

X   Der er ikke nogle Ramsar områder om-

kring planområdet. 

§ 3 beskyttet natur   X Der er ikke registreret beskyttet natur in-

denfor planområdet. 200 meter syd for 

planområdet ligger et stort § 3 beskyttet 

engområde. Øst for planområdet ligger 

fire § 3 beskyttede eng 900 -1.100 meter 

væk. Derudover ligger en § 3 beskyttet 

mose 1.100 meter fra planområdet. Der 

findes 6 søer 700-1.000 meter øst for 

planområdet.  

250 meter nord for planområdet findes 

et § 3 beskyttet moseområde med en sø.  

550-950 meter vest for planområdet fin-

des fire § 3 beskyttede søer. Derudover 

findes to § 3 beskyttede engområder, 

hhv. 850 og 900 meter fra planområdet. 

Pga afstanden vurderes det at der ikke 

sker en påvirkning af naturtilstanden af 

beskyttet natur omkring planområdet.   
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Plante og dyreliv   X Bilag IV arter: 

Der er ikke registreret arter på habitatdi-

rekitivets bilag IV indenfor eller omkring 

planområdet. Søerne omkring planområ-

det, nævnt under § 3 beskyttet natur, er 

potentielle levesteder for padder på bilag 

IV, bl.a. spidssnudet frø. Da det vurderes 

at der ikke sker en ændring af natgrtil-
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Begrundelser/Bemærkninger 

standen af søerne vurderes arternes øko-

logiske funktionalitet ikke at blive påvir-

ket.  

Fugle: 

Der er ikke registreret arter af fugle in-

den for planområdet. Der er registreret 

strandskade1 indenfor en radius af 2 km 

fra planområdet. 

Sjældne, udryddelsestru-

ede el. fredede dyr, plan-

ter el. naturtyper 

X   

 

 

X 

Fredede arter: 

Der er ikke registreret nogle fredede ar-

ter i eller omkring planområdet. 

Sjældne arter: 

Der er registreret grøn kobbervand-

nymfe, måne-vandnymfe, langstakket 

væselhale og tvebo star omkring planom-

rådet. Da der ikke indvindes udenfor 

planområdet vurderes voksestederne for 

arterne ikke at blive påvirket.  

Økologiske forbindelser X   Der er ikke økologiske forbindelser inden 

for planområdet.  

Fredninger X   Der er ikke  fredede områder inden for 

eller nær planområdet.  

                                                           

1 Naturbasen. Licens: E05/2015 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Fredskov X   Der er ikke fredskov inden for planområ-

det.  

Skovrejsning X   Der er ikke skovrejsningsområde inden 

for planområdet. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

X   Der er ikke beskyttelseslinjer inden for 

planområdet. 

Kystnærhedszonen X   Planområdet ligger ikke inden for kyst-

nærhedszonen. 

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Planområdet indeholder ikke udpegede 

bevaringsværdige landskaber, og der er 

ingen i nærheden. 

Planområdet ligger ligeledes udenfor are-

aler defineret som større sammenhæn-

gende landskaber, og der er ingen i nær-

heden. 

Planområdet ligger udenfor lavbundsare-

aler. Der er lavbundsarealer ca. 250 m 

vest/nordvest og ca. 1,0 km mod øst. 

Den landskabelige påvirkning ved en 

eventuel fremtidig råstofindvinding i om-

rådet bør vurderes yderligere. Det kan 
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Begrundelser/Bemærkninger 

ikke afvises, at påvirkningen vil være væ-

sentlig. 

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

 X  Planområdet berører ingen udpegede 

kulturhistoriske bevaringsværdier og 

værdifulde kulturmiljøer.  

De nærmeste fredede områder ligger ca. 

2,0 km mod V-NV, i Vester Nebel. Det er 

også ca. i denne afstand i Vester Nebel, 

at den nærmeste kirke findes, dvs. at 

planområdet ikke er i konflikt med kirke-

byggelinjer.  

De er ingen fredede bygninger inden for 

eller i nærheden af planområdet. 

Bygningen indenfor planområdet samt 

de to andre nærest liggende bygninger 

ved Ølufvad Hovedvej 30 og 26 er beva-

ringsværdige bygninger med lav beva-

ringsværdi. 3 ejendomme ca. 330 m nord 

for området er bevaringsværdige bygnin-

ger med middel bevaringsværdi, og der 

findes desuden 3 andre bygninger med 

middel bevaringsværdi og en med høj be-

varingsværdi på Korskrovej ca. 900 m 

mod syd. 

Der er ingen kulturarvsarealer inden for 

eller i nærhedne af planområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

 X  Der er ingen beskyttede fortidsminder in-

denfor planområdet, men der er et del-

vist overlap (ca. 60 m) med beskyttelses-

linje for et beskyttet fortidsminde i det 

nordøstlige hjørne planområdet. Øvrige 

nærtliggende fortidsminder findes ca. 

380 m mod syd, ca. 400 m mod vest (3 

stk.) og ca. 550 m mod nord. 

Der er ingen ikke-beskyttede fortidsmin-

der indenfor planområdet. 

En evt. kommende udgravning skal imid-

lertid udføres jf. museumslovens § 27. 

Stk. 2. ”Findes der under jordarbejde spor 

af fortidsminder, skal arbejdet standses, i 

det omfang det berører fortidsmindet. 

Fortidsmindet skal straks anmeldes til 

kulturministeren eller det nærmeste 

statslige eller statsanerkendte kulturhi-

storiske museum…” 

Jordbrug   X Planområdet ligger i et landområde. 

Området ligger udenfor, men grænser 

mod nord, vest og sydvest op til særligt 

værdifulde landbrugsområder. 

Geologiske interesser   X Planområdet ligger ikke i nærheden af 

områder med geologiske bevaringsvær-

dier. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Beskyttede sten- og jord-

diger 

  X Der er ingen beskyttede sten- eller jord-

diger indenfor planområdet. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang kan ske via Ølufvad Hovedvej 

til det overordnede vejnet. Esbjergmo-

torvejen løber ca. 1 km syd for området. 

Sikkerhed/tryghed  X  Oversigtsforhold ved vejadgang. 

Støj fra trafik  X  Der ligger huse på Ølufvad Hovedvej, hvis 

beboere muligvis vil kunne blive påvir-

kede, hvis planområdet udlægges til gra-

veområde, og der engang indvindes rå-

stoffer med evt. øget og tungere trafik til 

følge. 

Risiko for ulykker   X Der er ikke særskilt risiko for ulykker i 

forbindelse med råstofgravningen.  

Da det ikke er tilladt for uvedkommende 

at opholde sig eller færdes i planområ-

det, bør det ikke i sig selv udgøre en ri-

siko for befolkningen. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Planområdet er 11,9 Ha. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der vil altid være energiforbrug i forbin-

delse med drift og transport af råstoffer. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Hvis råstofferne ikke hentes fra planom-

rådet vil de skulle hentes et andet sted, 

hvor der også vil være et energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Mængderne er ikke 

kendt på nuværende tidspunkt. Men der 

vil sandsynligvis være et stort forbrug. 

Vandet vil nedsive igen. Der vil dog være 

et mindre tab ved fordampning og ved 

bortførsel af materialer. 

Da der på nuværende tidspunkt ikke er 

tale om et specifikt projekt, men en plan-

ændring, behandles emnet ikke yderli-

gere. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Der forventes en fremtidig  indvinding af 

sand, grus og sten, hvis planområdet ud-

lægges. Der er normalt ikke noget for-

brug af produkter eller materialer ved 

indvinding af sand, grus og sten. Der vil 

benyttes olie og drivmidler til maskinel.  

Planområdet vil være med til at dække 

regionens behov for sand, grus og sten. 

Affald X   Indvinding af sand, grus og sten resulte-

rer normalt ikke i affald. Evt. brændbart 

affald og eller farligt affald fra maskiner 

(olie mv.) vil bortskaffes i henhold til 
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Begrundelser/Bemærkninger 

kommunens affaldsregulativ. Der vil 

være tale om begrænsede mængder. 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt  X  Der må forventes en vis mængde støv i 

forbindelse med gravning af sand, grus 

og sten, hvis planområdet udlægges til 

graveområde, og der i fremtiden indvin-

des råstoffer her. 

Der kan i tørre perioder forekomme støv 

på grund af kørsel på ubefæstede arealer 

samt fra materialestakke. 

Planområdet ligger opad et eksisterende 

aktivt graveområde, og der er flere andre 

aktive graveområder i nærheden, hvorfra 

der kan udvikles støv: ca. 500 m mod 

nordøst, ca. 1,9 km mod Ø-SØ og ca. 2,2 

km mod sydøst. 

Der er ikke kendskab til øvrige emissions-

/lugtfølsomme aktiviteter i nærområdet.   

Lys og refleksioner   X Der forudsættes, at der ikke graves om 

natten, og dermed ikke er behov for be-

lysning. 

I vinterperioden er der behov for lyskil-

der ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner. Belysningen vurderes ikke at 
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Begrundelser/Bemærkninger 

give anledning til gener, da lyskilder bli-

ver placeret så de ikke oplyser naboarea-

ler til planområdet. 

Jordforurening   X Der er ingen V1- eller V2-kortlagte 

grunde indenfor planområdet. Der er et 

stort V1- og V2-kortlagt område ved 

Vestjysk Motorcross Club og Granly 

Speedway Arena ca. 450 m mod sydøst. 

Denne forurening vurderes ikke at kunne 

blive påvirket.  

Ca. 1,1 km mod nord ved Schæfergårde 

er der to V1-kortlagte grunde, ca. 1,9 km 

mod V-NV i Vester Nebel er der 3 V1-

kortlægninger, og 1,5 km sydvest ved Es-

bjerg Lufthavn er der en større V1-kort-

lægning og en mindre V2-kortlægning. 

Der er større områdeklassificerede områ-

der ved Vestjysk Motorcross Club og 

Granly Speedway Arena og Esbjerg Luft-

havn, men ingen indenfor selve området. 

Generelt er der ikke større risiko for jord-

forurening i forbindelse med råstofind-

vinding end ved almindelig jordbrugs-

mæssig drift eller anlægsarbejde. Det 

nye arealudlæg vurderes ikke at medføre 

risiko for forurening af jorden, såfremt 

olie og kemikalier opbevares forsvarligt 
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Begrundelser/Bemærkninger 

og i overensstemmelse med gældende 

regler. 

Spild af forurenende stoffer såsom olie 

kan forekomme f.eks. ved fejl under brug 

eller ved reparation af hydrauliske syste-

mer på maskiner. Det udgør normalt ikke 

et problem i råstofgrave. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Planområdet ligger indenfor områder 

med drikkevandsinteresser.  

Nærmeste indvindingsoplande indenfor 

OSD findes ca. 3,6 km mod øst. Nærme-

ste indvindingsopland udenfor OSD fin-

des ca. 4,7 km mod vest og vest-sydvest 

(3 stk.). 

Ca. 1,8 km mod V-NV og ca. 3,6 km mod 

sydvest er der indsatsområder indenfor 

nitratfølsomme indvindingsområder. 

Nærmeste boringsnære beskyttelseszo-

ner findes i Grimstrup ca. 4,2 km mod 

øst. De omgiver vandværksboringer til-

hørende Grimstrup Vandværk. 

Øvrige nært beliggende vandværker er 

Astrup Vandværk ca. 6,5 km mod NV, 

Gjesing Vandværk ca. 9,5 km mod V-SV 

og Vognsbøl Vandværk ca. 9,9 km SV. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der er ingen vandforsyningsanlæg inden-

for selve planområdet. Ved Vestjysk Mo-

torcross Club og Granly Speedway Arena 

ca. 550 m SØ er der et anlæg med er-

hvervsmæssige formål samt et anlæg un-

der ketagorien ”andet”. Mod øst og 

nordøst findes der 2 markvandingsanlæg 

indenfor en radius på ca. 1,7 km. Ca. 2,1 

km og 1,7 km mod hhv. nordvest og vest 

findes der to anlæg med havevanding til 

formål. 

Der er ingen vandforsyningsboringer in-

denfor selve planområdet, men der er 

flere meget tæt på: ved Ølufvad Hoved-

vej 30, 32, 26 og 28, og desuden ved 

Ølufvad Hovedvej nr. 31 ca. 450 m øst (3 

stk.) og Søhalevej 5 ca. 400 m nord (2 

stk.). Boringerne bliver brugt til privat 

indvinding, markvanding og havevanding. 

Ved Vestjysk Motorcross Club og Granly 

Speedway Arena er der flere vandforsy-

ningsboringer, og der er flere vandforsy-

ningsboringer i større afstand i alle ret-

ninger. 

Der forventes generelt ingen påvirkning 

af grundvandsstanden som følge af rå-

stofindvindingen. Men da området ligger 

inden for område med drikkevandsinte-
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Begrundelser/Bemærkninger 

resser, samt nær flere indvindingsop-

lande bør der ses på risiko for ændring i 

vandkvaliteten, som følge af forøget ma-

gasinsårbarhed. 

Overfladevand   X Der er ingen vandløb eller søer indenfor 

planområdet, men planområdet grænser 

mod syd op til en gravesø fra eksiste-

rende gravning på tilstødende arealer 

her. 

Der findes flere mindre søer i nærområ-

det omkring planområdet indenfor en ra-

dius af ca. 400-900 m.  

Pga. den korte afstand til Esbjerg Luft-

havn er der i den nuværende råstoftilla-

delse for de tilstødende arealer stillet vil-

kår om, at at der ikke må efterlades søer 

på arealet efter endt efterbehandling. 

Nærmeste beskyttede vandløb er ca. 900 

m mod vest (Nebel Bæk) og ca. 1,1 km 

mod øst (Skærbæk). 

Udledning af spildevand X   Der udledes ikke spildevand i forbindelse 

med råstofgravning. 

Støj og vibrationer  X  Arealerne ligger i tilknytning til det alle-

rede udlagte Søhale Graveområde, og 

der er flere andre aktive grusgrave tæt 
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Begrundelser/Bemærkninger 

på, dvs. der allerede er støj fra råstof-

gravning i området. 

Der er eksisterende aktive råstofgrave i 

nærheden samt Vestjysk Motorcross 

Club og Granly Speedway Arena og luft-

havnen, som støjer. 

Der er ikke kendskab til øvrige støjende 

virksomheder i nærheden af planområ-

det. 

Ledningsoplysninger 

POL ledninger   X Ingen kommentarer fra forsvaret. 

Naturgasledninger   X Ingen ledninger i nærheden. 

El-ledninger  X  En del elledninger går igennem området 

og findes i den centrale, nordøstlige og 

vestlige del. 

Kloakledninger   X Ingen ledninger i nærheden. 

Telefon- og datakabler  X  En del telefon- og dataledninger går igen-

nem området og findes i den centrale, 

nordøstlige og vestlige del. 

Vandforsyningsledninger  X  Vandledninger fra Din Forsyning overlap-

per med området i den østlige del og lø-

ber parallelt med den østlige områdeaf-

grænsning. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan  X  Området ligger inden for kommuneplan-
ramme nr. 09-020-130 og 10-030-330 
som er udlagt til Teknisk anlæg, mere 
specifik ”støjende fritidsanlæg”. 
 
Planområdet er omfattet af en række 
retningslinjer i kommunplanen vedr.: 
Fremtidig Byzone, Støjbelastet areal. 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod Vandområ-

deplan - Hovedvandopland 1.10 Vadeha-

vet 

Affaldsplan X   ikke relevant 

Trafikplan X   ikke relevant 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Området ligger indenfor DIN forsynings 

forsyningområde. Der registreret borin-

ger til havevand og markvanding i nær-

området 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Landsplandirektiv   X Der er ingen udpegning ifølge landsplans-

direktiver. 

Afstand til Lufthavn  X  Afstand til Billund Lufthavn er ca. 43 km 

Afstand til Esbjerg Lufthavn er ca. 1 km 

 

2.1 Kumulative effecter 

Planområdet grænser mod syd op til et eksisterende aktivt graveområde for sand, grus og sten, 

og der er flere andre aktive grusgrave i området: ca. 300 og 900 m nordøst for er der to aktive 

områder, og lidt længere nord herfor er der efterbehandlede og afsluttede områder. Ca. 1,9 km 

sydøst for er der tre aktive graveområder tæt på hinanden. Lidt længere væk, ca. 5,7 km og 7,2 

km mod syd findes to andre aktive graveområder, og 12,3 km mod nordvest findes også et aktive 

områder, hvor der graves for sand, grus og sten. Her findes også et andet område, hvor der i for-

bindelse med regionens Råstofplan 2020 er indgivet forslag om udlægning til graveområde. Læn-

gere mod syd, syd for Tjæreborg, er der indgivet forslag om udlægning af graveområder for klæg. 

Hvis planområdet og de øvrige nærtliggende eksisterende graveområder tæt på medtages i Rå-

stofplan 2020, og der indvindes i flere områder samtidig, kan der være kumulative effekter.  

Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der, både i planområdet og i 

de andre nærliggende eksisterende grave, indvindes under grundvandsspejlet samtidig. Denne 

kumulative effekt vil kunne påvirke de omkringliggende våde naturtyper. 

Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder.  

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som kan bidrage til kumulative ef-

fekter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 
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2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der ide 

ntificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-kede ved realisering af råstofplanen inden 

for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-hold skal derfor indgå i miljørapporten, 

hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afvær-

geforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets afgrænsning.  

 

Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  

 

 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning, Sundhedstilstand)  

 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Kulturmiljøer, bevaringsværdige byg-

ninger og kirker, Arkæologiske forhold og fortidsminder)  

 Trafik og transport (Trafikafvikling/ -kapacitet, Sikkerhed/tryghed, Støj fra trafik)   

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Luft/emissioner og lugt, Grundvand og vandfor-

syning, Støj og vibrationer) 

 Ledningsoplysninger (El-ledninger, Telefon- og datakabler, Vandforsyningsledninger)  

 Andre planer (Kommuneplan, Afstand til Esbjerg Lufthavn)  



 

 

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE SØHALE 

 

 

 

  | 2/44 

 

 

BILAG 2 

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER  

 

Der er i perioden mellem den 13. september 2019 til 4. oktober 2019 gennemført en høring af de 

berørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. 

Høringen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og konkrete projekter (VVM)32. 

 

Der er foretaget en høring af Esbjerg Kommune, Sydvestjyske Museer som ansvarligt arkæolo-

gisk museum, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer, lufthavnsmyndigheden og Miljøstyrel-

sen. 

 

Esbjerg Kommune 
Generelt 

Der er, efter Esbjerg Kommunes opfattelse, en problematik i forhold til processen omkring den 

fysiske udpegning af nye råstofgraveområder og den efterfølgende dialog med kommunerne og 

den efterfølgende afgrænsning af miljøvurderingen. 

Esbjerg Kommune finder det passende at der, et sted i planlægningsprocessen, gives kommuner-

ne mulighed for at komme med bemærkninger til den fysiske afgrænsning. Enten samtidig med 

at afgrænsningen af miljøvurderingen, eller før. 

Som de bedst egnede råstofområder udtømmes, vil udlæg af nye råstofgraveområder blive van-

skeligere. Det er derfor hensigtsmæssigt at der er en god dialog mellem region og kommuner så 

der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af råstofferne i kombination med de kommunale planinte-

resser. 

 

Svar: Region Syddanmark går altid gerne i dialog med kommunerne også om en langsigtet, hen-

sigtsmæssig udnyttelse af råstofferne i kombination med de kommunale planinteresser. Miljørap-

porten forholder sig ikke til den gennemførte proces ved udpegning af råstofgraveområder, men 

kun til en miljøvurdering af de områder, der er i forslag. Myndigheden er hørt i forbindelse med 

afgrænsningen af miljørapporten og har her mulighed for at fremkomme med viden, der er i 

myndighedens besiddelse og som ikke fremgår af afgrænsningsrapporten herunder også forhold, 

der kan påvirke afgrænsningen af forslag til graveområdet.   

 

Søhale 

Ingen yderligere bemærkninger til den fremsendte høring. 
 
Sydvestjysk Museum 
Museet vurderer, at der er mulighed for fortidsminder på området. Museet anbefaler derfor en 

arkæologisk forundersøgelse forud for igangsættelse af indvinding.  

 

Svar: I forbindelse med ansøgning om gravetilladelse vil der blive dialog med museet. 

 

Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 
Sundhedstilstand: Forhold, der bør vurderes. Det bør vurderes nærmere om planen kan påvirke 

menneskers sundhed, da det ikke kan forudsættes at de fastsatte krav i en endelig tilladelse 

overholdes. Det afhænger af en konkret vurdering i forbindelse med udarbejdelse af gravetilladel-

sen og ikke en forudsætning i miljøvurderingen.  

                                                   
32 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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Svar: Det er korrekt, at miljøvurdering ikke laves under forudsætning af, at vilkår i en evt. tilla-

delse overholdes. 

 

Nærliggende Natura 2000 områder: Forhold, der bør vurderes. Der skal altid laves en vurdering i 

forhold til Natura 2000 uanset afstanden. 

 

Svar: Der er korrekt. Der er lavet en væsentlighedsvurdering af nærmeste Natura 2000-område. 

 

§ 3 beskyttet natur udenfor planområde: Forhold, der bør vurderes. 

 

Svar: Beskyttet natur jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3 vil blive beskrevet og vurderet.  

 

Habitatnaturtyper: Forhold, der bør vurderes. 

 

Svar: Habitatnaturtyper vil blive beskrevet og vurderet sammen med væsentlighedsvurderingen 

nævnt ovenfor. 

 

Beskyttelseslinjer Eks. Skov-, Strandbeskyttelses-, Sø- eller Å-beskyttelseslinjer: (Forhold, der 

bør vurderes). 

 

Svar. Relevante beskyttelseslinjer vil blive beskrevet og vurderet.  

 

Lys og refleksioner: Forhold, der bør vurderes 

 

Vandforbrug: Forhold der bør vurderes. Hænger vel sammen med grundvand og vandforsyning.  

 

Svar: Miljøvurderingen laves på baggrund af den viden, der er i indeværende fase (plan).  

 

Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 

 

Esbjerg Lufthavn 
Region Syddanmark har sendt Esbjerg Lufthavn høringen igen i november 2020, da der var en 

fejl i mailadressen. 

 

Høringssvaret fremgår i store træk nedenfor: 

 
 Risiko for fuglekollision  
Det ansøgte graveområde er beliggende indenfor den lovpligtige 13-km zone, hvor luft-
havnen er ansvarlig overfor Trafik-, Bygge- & Boligstyrelsen om at træffe foranstaltninger, 
så der ikke tiltrækkes en større bestanddel af fugle, der måtte udgøre en øget risiko for 
flyvesikkerheden.  
 
Som udgangspunkt foretrækker lufthavnen en løsning, hvor der ikke foretages videre 
udgravning i området. Der har i den forgangne periode med den eksisterende grusgrav 
været perioder med udfordringer grundet flere forekomster af fugle end fra før graveperi-
oden. Trods velvilje fra Billum Vognmandsforretning samt etablerede skræmmeforan-
staltninger på pladsen, har det ofte bevirket, at fuglene skræmmes op og cirkler rundt, 
hvilket gør flokken svær at kontrollere i en given retning væk fra lufthavnens område. 



 

 

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE SØHALE 

 

 

 

  | 4/44 

 

 

Erfaringen viser, at fuglene dels tiltrækkes af det åbne vandspejl, dels af jordvolde for-
årsaget af opgravet jord og tilkørt råjord.  
 
Det skal nævnes i denne forbindelse, at man ved møder med Trafik-, Bygge- og Boligsty-
relsens Fuglekollisionskommité har fremhævet Esbjerg Lufthavn som et dårligt eksempel 
på, der har været givet lov til at foretage udgravninger med etablering af gravesø så tæt 
på landingsbanen.  
 
Med udgangspunkt i Råstofplan 2020, punkt 2; Miljøscreeningsskema, er der ikke taget 
højde for øget fugleforekomster grundet graveaktiviteter, og derved en øget risiko for 
kollisioner med luftfartøjer, hvilket vil medføre en væsentlig forringelse af flyvesikkerhe-
den. Kollisioner mellem fugle og luftfartøjer spænder lige fra forsinkelser medført af struk-
turelle skader med massive omkostninger til følge, og til i værste fald flystyrt med risiko 
for dødsfald. Så forekomster af fugle i lufthavne samt ind- og udflyvningsområder (kritiske 
faser ifm. flyvningen) ses på med stor alvorlighed både af lufthavnene selv, flyoperatører-
ne samt myndigheder (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen). I grelle tilfælde, har disse myn-
digheder bemyndigelse til at lukke lufthavnen for trafik, indtil forholdene er bragt til et 
acceptabelt niveau.  
 
Med henvisning til Miljøscreeningsskema, ”Andre planer og relevante påvirkninger”, er 
der til sidst nævnt ”Afstand til Esbjerg Lufthavn er ca. 1km”. Udvindingsområde Søhale er 
placeret lige ud for indflyvningszonen ved baneende øst (ca. 200 meter), og grundet der 
ofte er vestenvind, benyttes denne baneende oftest ifm. indflyvning. Her er luftfartøjerne 
nede i lav højde, hvilket gør dem sårbare overfor kollisioner med fugle. Der er ofte udfor-
dringer med især måger (arter registreres elektronisk samt anslået antal). Ved gennem-
gang af lufthavnens registreringssystem for 2020, viser der sig en tydelig overvægt af 
måger, og disse udgør også den overvejende del af episoder med kollisioner med luftfar-
tøjer på lufthavnen. 
 
Esbjerg Kommune, Plan vurderer at manglende beskrivelse af problematikken, i VVM-
screeningerne og eventuelle miljøvurderinger, kan være en retlig mangel.  
Som nævnt er det ikke blot åbne vandspejl, der tiltrækker fugle, men også områder med 
bar jord, hvor fuglene kan finde fødeemner. En grusgrav vil også danne jordvolde, hvor 
der kontinuerligt tilføres frisk jord; enten fra graveområdet eller tilført råjord, og derved 
tilføres der kontinuerligt fødeemner for fx måger. 
 
Forbehold  
Såfremt der besluttes, at omtalte område kan udlægges til videre råstofudvinding, bør en 
udstedelse af en eventuel tilladelse til råstofindvinding ske på betingelse af følgende for-
behold:  
• Intet synligt vandspejl  
• Jordvolde tildækkes  
• Vandspejl og jordvolde dækkes med materiale, der ikke kan flyve væk, og derved udgø-
re en ny risiko  
• Gravesø på max. 5000m2  
• Gravesø opfyldes løbende, og er helt tildækket efter endt graveperiode. Også i forhold 
til eventuelle fremtidige grundvandsspejls stigninger.  
• Max. højde på udstyr, maskiner mv. på 20m (se punktet ”Hindringsplan”)  
• Max. højde på jordvolde mellem 0-4 meter afhængigt af område / afstand til ILS-anlæg 
(se punktet ”Lufthavnsanlæg”)  
• Mulighed for standsning af projektet, såfremt en øget/kritisk tilstedeværelse af fugle kan 
spores tilbage til råstofudvindingen. Herunder et krav om at der altid forefindes den nød-
vendige mængde materiale til at kunne fylde gravesøen op såfremt det skulle være nød-
vendigt.  
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Placering for råstofindvinding meget tæt på en lufthavn; som i dette tilfælde, er ikke upro-
blematisk, og kan i værste fald skade lufthavnens eksistensgrundlag. Derfor opfordres 
der til fremtidig dialog mellem lufthavn/kommune, indvinder og region. 
 

Svar: Oplysningerne tages til efterretning. 
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23.04.2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår i 

vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Vibæk-Hostrup i Esbjerg Kommune behandles 

forholdet til det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1.  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 800 m nord for det miljøvurderede areal. Det er Natura 2000-

område N89 Vadehavet og udgøres af habitatområde H78 og fuglebeskyttelsesområde F49. 

Fuglebeskyttelsesområdet er desuden del af et Ramsarområde. Derudover ligger habitatområde nr. 239 

Alslev Ådal ca. 2,5 km nordøst for arealet. Det er i rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning af 

gældende Natura 2000-områder eller deres udpegningsgrundlag og at der ikke er behov for 

afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 6.3.1, 6.3.5 og 6.3.6). 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 
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Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde H78: 

 

Grøn kølleguldsmed (1037), Flerårig vegetation på stenede strande (1220) og Bræmmer med høje urter 

(6430) er således tilføjet udpegningsgrundlaget.  
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Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F49:   

 

Spidsand (A054) er således tilføjet udpegningsgrundlaget. 

Natura 2000-området nordvest for det miljøvurderede areal omfatter store arealer med strandeng, der 

strækker sig langs vest- og nordsiden af Ho Bugt, og engarealer omkring Varde Å. Varde Å er ureguleret i sit 

udløb til Vadehavet, hvilket giver en god dynamik med varierende vandstandsforhold i lavbundsområdet. 

Området danner levested for bestande af ynglende engfugle, og herunder også sjældne ynglefugle som 

engsnarre. 

Nærmeste habitatnaturtype på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er tør hede og tidvis våd 

eng beliggende ca. 2,5 km sydvest for det miljøvurderede areal. Bræmmer med høje urter er registreret 

langs Alslev Å mindst ca. 2,5 km fra det miljøvurderede areal. Flerårig vegetation på stenede strande er 

registreret på Fanø ca. 9 km sydvest for det miljøvurderede areal. 

Grøn kølleguldsmed yngler i rene og kølige vandløb, rige på ilt. Den voksne guldsmed foretrækker åbne 

steder, hvor solen kan skinne ned, men træffes også af og til i skovlysninger længere væk fra ynglepladsen. 

Den foretrækker større vandløb og findes i størst antal i de nedre dele af å-systemerne1. Arten er 

registreret ca. 6,6 km nordøst for det miljøvurderede område (langs Varde Å ved Varde by)2.  Nærmeste 

potentielle vandløbsstrækning indenfor Natura 2000- området er beliggende ca. 1 km nord for det 

miljøvurderede areal.  

Ingen af arterne på habitatområdets gældende eller foreslåede udpegningsgrundlag vurderes at blive 

påvirket væsentligt pga. afstanden til potentielle levesteder for fisk, odder og grøn kølleguldsmed (vandløb 

af tilstrækkelig naturtilstand og vandløbsnære arealer). 

Øvrige arter er marine (spættet sæl, gråsæl og marsvin) og påvirkes ikke af planen. 

Da det er sandsynligt, at der indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, kan der lokalt ske en 

vandstandssænkning i grundvandsafhængige våde habitatnaturtyper (kildevæld og rigkær), der ligger 

omkring det miljøvurderede areal, hvis disse har hydraulisk kontakt til samme grundvandsmagasin, som der 

indvindes fra. En evt. vandstandssænkning vil dog være ganske få cm og af kort varighed og derfor vurderes 

det at de nærmeste habitatnaturtyper ikke blive påvirket væsentligt. Dette underbygges af, at der er 

betydelig afstand til disse habitatnaturtyper (3-3,5 km).  

Arter af fugle på både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag kan være følsomme overfor 

både inddragelse af levested og støj/forstyrrelser af arealer tæt på indvindingen særligt i yngletiden.  

Det miljøvurderede areal består i dag af landbrugsjord i omdrift. Hedehøgen benytter ofte marker med 

vintersæd som yngleområde, og engsnarren benytter agerlandets græs og kornmarker som levested. Begge 

arter kan således muligvis have levested indenfor det miljøvurderede areal eller tæt herpå. Dette gælder 

især for hedehøg, der som ovenfor nævnt yngler på marker med vinterafgrøder. Spidsand søger føden på 

                                                           
1 https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/insekter/groen-koelleguldsmed/ 

 
2 https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020 

 

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/insekter/groen-koelleguldsmed/
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lavt vand i fjorde, vige og på strandenge og benytter engene som højvandsrasteplads i perioder med stærk 

blæst. Fødeemnerne er typisk frø og rødder fra blomsterplanter samt smådyr som snegle og orme, der 

lever i tilknytning til vandplanterne. Indimellem fouragerer spidsænderne også på stubmarker, hvor de 

æder spildkorn3. Påvirkningen for alle arterne er lokal. Da størrelsen af det påvirkede areal vurderes at 

være meget lille i forhold til det samlede areal i lokalområdet, der er velegnet som fødesøgningsområder 

for arterne (marker i omdrift), eller fødesøgningsområder ligger i betydelig afstand fra det miljøvurderede 

areal (lavt vand i fjorde, vige og på strandenge – mindst 3 km fra det miljøvurderede areal) vurderes 

påvirkningen samlet dog ikke at være væsentlig.  

Jævnfør erfaringstal for støj fra indvinding af sten og grus vurderes det, at støjniveauet vil være nede på 

grænseværdien for særlige naturområder (35 dBa) inden for Natura 2000-området (800-900 meter væk). 

Det vurderes derfor at påvirkningen med støj på fuglelivet ikke er væsentlig. 

 Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, derfor at 

planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter ikke påvirker det nærmeste Natura 

2000-området væsentligt.  

På baggrund af ovenstående vurderer Region Syddanmark, at det kan afvises, at råstofindvindingen vil 

kunne påvirke naturtyper eller arter på hverken Natura 2000-områdets gældende eller foreslåede 

udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-områdets integritet. 

                                                           
3 https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fugle/spidsand/ 
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1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som en del af 

den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder miljøvurderet. 

Miljøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af områdets eg-

nethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan indvindes, 

og dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger fra det enkelte område. Med afsæt i 

miljøvurderingerne af hvert enkelt planområde foretager Region Syddanmark en samlet vurdering 

af, hvilke områder der skal indgå i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sammenskrives i 

én samlet miljørapport til Råstofplan 2020, herunder forslag til afværgeforanstaltninger og over-

vågning. 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for sand, grus og sten umid-

delbart nord for Hostrup, som er foreslået af DGE-Specialsand i forbindelse med, at Regionsrådet 

har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 2020. Sten, sand og grus bruges overvejende til 

bygge- og anlægsarbejder. Miljørapporten er udarbejdet for at vurdere, om der er potentielt væ-

sentlige indvirkninger på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse af, om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den sam-

lede miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår, sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser I den nærværende miljørapport beskri-

ves derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i om-

rådet.  

 

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde, jævnfør Figur 2-1. 

 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Re-

gion Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Området er afgrænset på baggrund af forslag fra DGE-Specialsand.   

 

Det miljøvurderede areal er 47,5 ha. Arealet ligger i den nordlige del af Esbjerg Kommune. Stør-

stedelen af det miljøvurderede areal er landbrugsjord i omdrift med marker opdelt af levende 

hegn. Hele arealet skråner ned mod nord, og i den nordlige del er der et mindre naturområde. 

Mod syd afgrænses arealet af Hostrupvej, og mod nord af levende hegn. Mod øst og vest afgræn-

ses arealet overvejende af levende hegn. På arealet ligger bygningerne til en landbrugsejendom. 

Der findes ingen tekniske anlæg indenfor det miljøvurderede areal.  

 

Indvinding kan blive foretaget hele året i forbindelse med at der er behov for råstofferne. Efter 

afsluttet indvinding skal arealet efterbehandles efter en godkendt efterbehandlingsplan.  

 

 

Figur 2-1 Det miljøvurderede areal. 
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle indvirkninger, der 

er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Berørte myndigheder er hørt og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Råstofressourcen vurderes at være 6,4 mio. m3 sand. Der er tale om kvartssand der forventes 

egnet til specialformål, såsom betonsand, mørtelsand, flisesand, bunkersand til golfbaner og top-

dress til græsplæner mv. Region Syddanmark vurderer, at råstofforekomsten kan bidrage til rå-

stofforsyningen i Region Syddanmark. 

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Der findes én bygning i form af en landejendom inden for det miljøvurderede areal. Det er dog op 

til ejeren af bygningen, om den skal nedrives for at udnytte råstofferne under. Der er to boliger 

umiddelbart uden for det miljøvurdere areal. Afstanden til den øvrige bebyggelse betyder, at der 

vurderes ikke at være nogen påvirkning af landsbyer og spredt boligbebyggelse i det åbne land 

uden for det miljøvurderede areal. 

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport. I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktivite-

terne, og støjbelastningen vil blive reguleret med vilkår i tilladelsen. Selvom de vejledende græn-

seværdier for støj bliver overholdt, kan støjen stadig virke generende for de omkringboende. 

 

Friluftsliv og rekreative forhold 

Sydvest for det miljøvurderede areal forløber en national cykelrute ”Vestkystruten”, der strækker 

sig fra Skagen til Rudbøl. Der er ikke en direkte påvirkning af cykelruten, da den kan opretholdes 

og ikke spærres af arbejdet. Brugere af cykelruten vil blive påvirket af støj inden for normal ar-

bejdstid, og det er derfor muligt at opleve området uden støjmæssig forstyrrelse i weekender, 

hvor det forventes, at flest anvender området. Støjbelastningen vurderes at være moderat, da 

støjen kan virke generende i et område, hvor baggrundsstøjen i det åbne land normalvis er be-

grænset. Der vurderes ikke at være visuel sammenhæng mellem det miljøvurderede areal og den 

nationale cykelrute. 

 

Trafik 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurde-

rede areal inden for normal arbejdstid, mens der sker en forholdsvis minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, og det er des-

uden ikke muligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af råstoffer i området vil medføre en forøget 

belastning af det samlede vejnet. 

 

Landskaber 

Det miljøvurderede areal er omfattet af to kommuneplanrammer i Esbjerg Kommuneplan 2018-

2030, der udlægger områdets hovedanvendelse til jordbrug. Udlæg af arealet til råstofgraveom-

råde medfører, at arealet ikke kan anvendes til jordbrugserhverv så længe råstofgravningen står 

på. 
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Råstofindvindingen vil medføre, at landskabet tilføres et midlertidigt teknisk præg og visuel uro 

med maskiner, der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af 

området. Indvindingen vil foregå i et område, der i forvejen har et teknisk præg, idet der i umid-

delbar nærhed er eksisterende aktiv råstofgravning. Gravningen ændrer landskabskarakteren fra 

jordbrugslandskab opdelt af beplantningsbælter til et åbent råstofgraveområde efterfulgt af et sø-

landskab. Beplantning og det flade landskab vil på større afstande skjule området. På den bag-

grund vurderes konsekvenserne for landskabet ved gravning at være moderat. 

 

Kulturhistoriske interesser 

Der findes to ikke-fredede fortidsminder inden for det miljøvurderede areal, der sandsynligvis 

fjernes permanent. Konsekvensen ved fjernelse af de ikke-fredede fortidsminder vurderes at 

være moderat, da resterne af de overpløjede fortidsminder forsvinder permanent.  

Inden for det miljøvurderede areal findes to beskyttede diger, som kan blive påvirket ved råstof-

gravning. En ændring af digerne kræver dispensation efter museumsloven. Det miljøvurderede 

areal ligger inden for det værdifulde kulturmiljø ”Hostrup”. Udlæg af arealet som råstofgraveom-

råde vurderes ikke at være i overensstemmelse med de hensyn, som retningslinjerne for værdi-

fulde kulturmiljøer og kirkeomgivelser i Esbjerg Kommuneplan 2018-2030 varetager. 

 

Naturinteresser 

Nærmeste Natura-2000 område vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af råstofgravning. Der 

er beskyttet natur inden for området, som kan blive påvirket eller fjernet. Beskyttet natur uden-

for det miljøvurderede areal påvirkes ikke. Hvis beskyttet natur som er levested for beskyttede 

arter af padder forsvinder, kan der være en moderat påvirkning af arterne og levesteder for fugle 

kan påvirkes i begrænset omfang. 

 

Vandmiljø 

På baggrund af pejledata og det overfladenære potentialekort vurderes det, at det er stor sand-

synlighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor det miljøvurde-

rede areal, da en del af ressourcen forventes at ligge under grundvandsspejlet. Da der indvindes 

vand fra det terrænnære magasin, skal der være særlig opmærksomhed på kvalitativ påvirkning 

af grundvandet, og der må forventes en række restriktioner i fht. arealanvendelsen.  

Der findes aktive vandforsyningsboringer indenfor, og tæt på, det miljøvurderede areal, og hvis 

det miljøvurderede areal inddrages til graveområde, skal der sandsynligvis findes en alternativ 

vandforsyning som erstatning for de indvindingsboringer, der er omfattet af det fremtidige grave-

område.  

Det kan ikke afvises, at indvinding under grundvandsspejlet kan have en påvirkning på vandstan-

den ved vandløb og beskyttede naturtyper, hvis der sker ændringer i vandstanden i området som 

følge af indvinding. En eventuel mindre afsænkning af det terrænnære grundvandsspejl vil være 

lokal, og sandsynligvis ikke overstige de naturlige årstidsvariationer for det terrænnære magasin. 

Der er et rørlagt vandløb, som krydser det miljøvurderede areal.  

 

3.3 Samlet vurdering 

Natura 2000-områderne vurderes ikke at blive væsentlig påvirket. Det vurderes at kumulative ef-

fekter kan imødegås gennem vilkår i en kommende, eventuel tilladelse til råstofgravning. Indvin-

ding af råstoffer vurderes at have en moderat konsekvens for befolkning og sundhed, støj, infra-

struktur, landskab, jord- og stendige, beskyttet natur, plante- og dyreliv, terrænnært grundvand, 

grundvand/private indvindere og overfladevand.  
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold indenfor det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette. Kortlægningen af miljøstatus danner 

grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne.  

 

I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirk-

ninger ved realisering af råstofplanen. Relevant lovgivning og planlægning behandles i forbindelse 

med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6.  

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkning tages udgangspunkt i en worst case betragtning, 

som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet. Det forudsættes ved miljøvurderingerne 

dog, at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg og større vandløb og søer samt bebyggelser 

inkl. adgangsveje til disse ikke påvirkes af planen. Ved den konkrete gravetilladelse kan udnyttel-

sen af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurderet i mil-

jørapporten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som det potentielle graveområde medfører, er systematisk vurderet 

ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljø-

påvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 
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Geografisk udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 

miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at be-

vare funktion og struktur. 

 
Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 
 

Konsekvens 

Planens konsekvens vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede effekt ud fra sand-

synlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for en miljøparameter kan være både positiv og negativ. Begge typer ef-

fekter er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 
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 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 

 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  

 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfat-

tende afsnit i et skema som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirk-

ningsgrad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 

3 

Sandsynligt National/inter-

national 

Meget høj Permanent Meget væsent-

lig 

Miljøpåvirkning 

4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  

(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 
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4.4 Kumulative effekter 

I Kapitel 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, der 

kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirkninger. 
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5. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 5-1 viser det miljøvurderede areal set i sammenhæng med gældende råstofinteresseområ-

der og råstofgraveområder, samt aktive og afsluttede råstofgrave. Arealet ligger inden for et rå-

stofinteresseområde. 

 

 

Figur 5-1. Forslag til graveområde, i relation til eventuelle råstofgrave, graveområder og interesseområder i 

Råstofplan 20162. 

Arealet har terrænkote +2-13 m. Terrænet er højest i den sydlige del af området og lavest i den 

nordlige del, hvor en lavning strækker sig fra nordvest i sydøstlig retning (Figur 5-2, Figur 5-3 og 

Figur 5-4). Jf. Per Smeds landskabskort (Figur 6-6) ligger arealet på en bakkeø, som består af se-

dimenter fra forrige istid, Saale. Jævnfør GEUS’ jordartskort3 findes der glacialt smeltevandssand 

i næsten hele det miljøvurderede areal, dog afbrudt af postglaciale tørv/gytje aflejringer i lavnin-

gen i den nordlige del af arealet, samt mindre legemer af moræneler og vindaflejret sand. 

 

Region Syddanmark har i 2014 udført en råstofkortlægning4, der inkluderer det aktuelle areal. I 

forbindelse med råstofkortlægningen er der udført geofysisk kortlægning med PACES metoden, 

25 råstofboringer (hvoraf fire ligger i eller umiddelbart uden for det miljøvurderede areal). På rå-

stofboringerne er der udført kornstørrelsesanalyser på udvalgte prøver - i alt syv analyser inden 

for det aktuelle areal. Desuden er der lavet undersøgelser af materialernes egnethed til betonfor-

mål på i alt tre prøver fra to af råstofboringerne i det aktuelle område.  

                                                   
2 https://rsyd.dk/wm495870 
3 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-kort/down-

load-jordartskort/ 
4 Region Syddanmark, Kvartssand ved Vibæk-Hostrup, 2014, https://rsyd.dk/wm460393 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE VIBÆK-HOSTRUP 

 

 

 

 
 
 

10/47 

Derudover er i den nationale boringsdatabase, Jupiter5, fire vandboringer med detaljerede beskri-

velser fra GEUS’ boreprøvelaboratorium. 

 

Råstofkortlægningen og boringerne fra Jupiter viser, at der er mellemkornet sand i hele området 

ned til mellem 20 og 25 m u.t. I flere af råstofboringerne er råstoflagene ikke gennemboret. Der 

er overjord bestående af muld – 0,3 til 1 meter tykt. I flere af boringerne er der fundet overjord 

eller indlejrede lag af moræneler/ler. I boringerne DGU nr. 121.1024 og 121.821 er der 5 m ler 

fra ca. 3 m u.t. til ca. 8 m.u.t. I boring DGU nr. 121.1599 er der 1 m moræneler fra ca. 2 m u.t. 

til 3 m u.t., og i boring DGU nr. 121.1125 er der fundet ler fra terræn og 6 m ned. I de to nordlig-

ste og to sydligste boringer er der kun truffet råstofegnede lag ud over muldet. 

 

Der er registreret vandspejl 2 – 9 m u.t. – svarende til kote + 2 til + 6 m. I kortlægningsrappor-

ten4 er det anslået, at 84 % af råstofferne ligger under grundvandsspejlet. Størstedelen af råstof-

ferne ligger dermed under grundvandsspejlet. 

 

Kornstørrelsesanalyserne viser, at der inden for det miljøvurderede areal overvejende er tale om 

velsorterede sandaflejringer, hvor langt hovedparten (>95 %) af materialet har en kornstørrelse 

under 1 mm. Undersøgelserne for egnethed til betonformål viser, at der er tale om næsten rent 

kvartssand, og at alle materialer er egnede til betonformål i miljøklasse E. Dog mangler materia-

lerne korn i fraktionen 1-2 mm og i særdeleshed i 2-4 mm fraktionen for at være velegnede til 

betonsand. 

 

Figur 5-2. Boringer fra Jupiter5 der er anvendt i vurdering af råstofressourcen. Desuden er de nyeste terræn-

kurver vist på kortet. 

                                                   
5 GEUS, Nationale boringsdatabase Jupiter, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-

boringsdatabase-jupiter/ 

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
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Figur 5-3. Det miljøvurderede areal med Dansk højde model (DHM/Terræn6) som baggrund. Desuden er de ny-

este terrænkurver vist på kortet. 

 

Figur 5-4. Det miljøvurderede areal med Dansk højde model som ”hillshade” (DHM/Terræn-skyggekort6) som 

baggrund. 

                                                   
6 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmarks højdemodel, https://sdfe.dk/hent-data/danmarks-hoejdemo-

del/ 
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Det er veldokumenteret, at der er råstoffer af kvartssand inden for det miljøvurderede areal. De 

tilgængelige boringer og analyser i Jupiter og råstofkortlægning4 dokumenterer tilstedeværelsen 

af råstoffer, egnede til betonsand (0-1 mm) og sandsynligvis også andre specialformål, såsom 

mørtelsand, flisesand, bunkersand til golfbaner og topdress til græsplæner mv. Materialerne vur-

deres også være anvendelige til fyldsand og bundsikring i forbindelse med anlægsarbejder. 

 

I Tabel 5-1 er råstofressourcen vurderet ud fra de ovenfor nævnte kortlægninger, boringer og 

analyser. Der er i beregningerne ikke taget højde for, at ressourcen nogle steder sandsynligvis 

fortsætter dybere end boringerne. Beregningerne er foretaget af Region Syddanmark. 

 

Videbæk-Hostrup  Sikkerhed 

Areal (ha) 47,5  

Sand, grus og sten i alt (1000 
m3) 

6380  

Grus og sten i alt (1000 m3) -  

Forekomstens dybde (m u.t.) 20-30 (sandsynligvis dybere) 4 

Overjord (m) 0,3-6 5 

Gravning under grundvands-
spejl 

Ja (størstedelen af råstofferne ligger GVS) 4 

Anvendelse Betonsand (0-1 mm), mørtelsand, diverse 
specialformål, bundsikringssand, fyldsand 

5 

Forsyningspotentiale Region Syddanmark  

Tabel 5-1. Opsummering af forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding ved Vibæk-Hostrup. Tallet i 

højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 betyder, at der 

ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet 

er veldokumenteret. 

 

Råstofressourcen anslås således at være 6,4 mio. m3 sand, grus og sten. det vurderes at der er 

en begrænset mængde grove materialer. I beregningerne er der taget hensyn til skråninger mod 

naboarealer. Der er tale om næsten rent kvartssand der forventes egnet til specialformål, såsom 

betonsand, mørtelsand, flisesand, bunkersand til golfbaner og topdress til græsplæner mv. Det 

vurderes derfor at der er et forsyningsområde der række ud over Sydvestjylland. 
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøemner, der behandles, er følgende: 

 

 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler befolkning og sundhed, bebyggelse, infrastruktur samt lednings-

forhold. 

 

6.1.1 Bebyggelse  

Det miljøvurderede areal omfatter landbrugsarealer i landzone. 

 

 

Figur 6-1. Kommuneplanrammer indenfor det miljøvurderede areal. 

Hele arealet er omfattet af kommuneplanrammer for landområde, jf. Esbjerg Kommuneplan 

2018-20307. Den nordvestlige del af det miljøvurderede areal er omfattet af kommuneplanramme 

06-040-070 (landområde), og det resterende areal er omfattet af kommuneplanramme 06-040-

                                                   
7 Esbjerg Kommune, Esbjerg Kommuneplan 2018-2030, https://dokument.plan-

data.dk/11_3743870_1516745342785.pdf 
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020 (landområde)8, jf. Figur 6-1. Kommuneplanrammerne udlægger områdets hovedanvendelse 

til jordbrug. Formålet er at ”fremme landbrug, skovbrug, gartnerier og lignende erhverv.”9  Udlæg 

af arealet til råstofgraveområde medfører, at arealet ikke kan anvendes til hovedanvendelsen 

landbrug, skovbrug, gartnerier eller lignede erhverv i den periode, hvor der sker råstofgravning. 

Efterbehandlingsplanen kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor det ikke er muligt at forud-

sige, om området kan anvendes til landbrug, skovbrug, gartnerier eller lignende erhverv efterføl-

gende. Der er sandsynlighed for, at der kan opstå permanente søer, da der graves under grund-

vandsspejlet. Påvirkningen vurderes samlet set at være begrænset, da det miljøvurderede areal 

udgør en forholdsvis lille del af kommunens samlede udpegninger af landområder. 

 

 
Figur 6-2. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal vist med en af-

standszone på 100 meter. 

Som det fremgår af Figur 6-2, findes der én større landbrugsejendom med beboelse (Hostrupvej 

38) inden for det miljøvurderede areal. Det forudsættes i afsnit 4.2, at landejendommen ikke ri-

ves ned som følge af planen. Det er dog op til ejeren af bygningen, om den alligevel skal nedri-

ves. 

 

Det miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land med mindre spredt bebyggelse mod nord, 

syd og øst, herunder flere ejendomme i nærområdet. Der findes otte beboelsesbygninger inden 

for en afstand af 100 meter. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Hostrup, Kokspang, Kravnsø og 

Alslev, der ligger hhv. umiddelbart syd for (ca. 10 meter), ca. 460 meter syd for, ca. 1,5 km vest 

for og ca. 1,6 km nordøst for det miljøvurderede areal.  

                                                   
8 Esbjerg Kommune, Esbjerg Kommuneplan 2018-2030, https://dokument.plan-

data.dk/11_3743870_1516745342785.pdf 
9 Esbjerg Kommune, Esbjerg Kommuneplan 2018-2030, https://dokument.plan-

data.dk/11_3743870_1516745342785.pdf 
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Da 2 bygninger grænser op til arealet, er der pga. nærheden risiko for påvirkning fra f.eks. vibra-

tioner. I forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om tilladelse til råstofgrav-

ning vurderes det hvor stor afstand der skal holdes til bygningerne, således der ikke er fare for 

sætningsskader m.m. 

 

6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af sand, grus og sten kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i 

form af lys, støv og støj.  

 

Der vil normalt ikke blive gravet om natten, og belysning vil derfor være begrænset til vinterperi-

oden, hvor der i dagtimerne kan blive behov for lyskilder ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner, hvilket kan oplyse naboarealer. Belysning vurderes at udgøre en begrænset påvirkning. 

 

Graveaktiviteter, læsning, oplag af materiale mv. kan medføre støvgener for naboer eller forbi-

passerende trafik. Dette sker specielt i tørre perioder, og det kan være nødvendigt at indstille ar-

bejdet eller sprinkle veje og arbejdsarealer med vand, indtil støvet lægger sig. 

 

Udnyttelse af råstofgraveområdet vil medføre støj. Dog er arealet et nyt graveområde i et om-

råde med flere igangværende graveområder. Støjbelastningen fra driften af et graveområde til 

sand, grus og sten kan bestå af stationært materiel (vaske- og sortereanlæg), kørende materiel 

(læssemaskiner og dumpere) samt transport med lastbiler. Støjbelastningen til omgivelserne vil 

være størst i forbindelse med en eventuel drift af vaske- og sorteringsanlæg, hvilket anvendes i 

forbindelse med gravning af sand, sten og grus.  

 

Ud fra nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at fastslå, hvor stor den præcise støjmæs-

sige udbredelse vil være, da en sådan vurdering forudsætter viden om bl.a. de anvendte maski-

ner og deres placering. Oplysningerne vil først være tilgængelige, når der foreligger et konkret 

projekt. Støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede vilkår i gravetilladelsen. 

I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støj-

belastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Gravetilladelsen indeholder typisk krav om, 

at vejledende grænseværdier overholdes, og der stilles krav til indretning og drift af grusgraven, 

så eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller reduceres (f.eks. med støjvolde).  

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil medføre en øget støjbelastning langs med lastbi-

lernes ruter inden for normal arbejdstid. Støjen omfatter såvel egentlig motorstøj og vejstøj som 

impulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede grusveje, som også kan med-

føre øgede støvgener. Uanset ruten vil den øgede trafik medføre en øget støjpåvirkning på boliger 

langs vejen. Den forøgede tunge trafik på det lokale vejnet kan desuden medføre utryghed for 

gående og cyklister, der færdes på de veje, lastbilerne kører på. 

 

Ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal er det sandsynligt, at der sker en øget støj-

belastning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Ud-

bredelsen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal. Intensiteten af påvirknin-

gen vurderes at være middel, da de vejledende støjgrænser for boliger vil blive overholdt, men 

støjpåvirkningen kan alligevel være generende for de omkringboende. Beboere i nærområdet vil 

kun blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være langvarig, 

da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år.  
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På baggrund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolk-

ningens sundhed, når vejledende støjgrænser overholdes i forbindelse med råstofgravning. Om-

rådet er i dag præget af støj fra eksisterende graveområde, og gravning i begge områder kan 

give en øget støjbelastning end i dag, dog inden for vejledende støjgrænser. En øget belastning 

kan dog stadig virke generende. Den samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes heraf at 

være moderat. 

 

6.1.3 Friluftsliv og rekreative interesser 

Ca. 550 meter sydvest for det miljøvurderede areal forløber en national cykelrute ”Vestkystru-

ten”, der strækker sig fra Skagen til Rudbøl. Der er ikke en direkte påvirkning af cykelruten, da 

den kan opretholdes og ikke spærres ved realisering af planen. Påvirkningerne af cykelruten er 

dermed miljøafledte i form af støj og visuel påvirkning. 

 

Støjpåvirkning 

Den nationale cykelrutes sårbarhed overfor støj vurderes at være lav, da råstofgraveområdet 

hurtigt passeres. Pga. rutens forholdsvise korte afstand til arealet, er det sandsynligt, at der kan 

opleves støj fra graveaktiviteterne og lastbiltrafikken. Udbredelsen af støjpåvirkningen er ukendt, 

men forventes at være lokal. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være middel, da de vejle-

dende støjgrænser vil blive overholdt for graveområdet. Det er dog sandsynligt, at støjen vil være 

højere end i dag, hvis der både graves inden for det eksisterende graveområde og det miljøvur-

derede areal.  

 

Brugere af cykelruten vil blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid, hvorfor det er muligt 

at benytte området uden støjmæssig forstyrrelse uden for almindelig arbejdstid, hvor det forven-

tes, at flest anvender cykelruten. Påvirkningen vurderes at være langvarig, da råstofgravningen 

forventes at forløbe over flere år. Den samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes at være 

moderat, da yderligere støjbelastning i området kan virke generende. 

 

Visuel påvirkning 

Der vurderes ikke at være visuel sammenhæng mellem det miljøvurderede areal og den nationale 

cykelrute, da beplantningsbælter og byen Kokspang findes på en højderyg mellem det miljøvur-

derede areal og cykelruten. På den baggrund er der ingen visuel påvirkning af den nationale cy-

kelrute. 

 

6.1.4 Infrastruktur 

Det følgende afsnit handler om påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet samt påvirkning 

af flytrafik. 

 

Påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiler på det lokale vejnet. Der forventes ind- og ud-

kørsel fra arealet via Hostrupvej, hvor der allerede i dag er adgangsvej til ejendommen Hostrup-

vej 38, se Figur 6-3. Hostrupvej er befæstet med asfalt og er ca. seks meter bred. Vejadgangen 

skal etableres med nødvendige oversigtsforhold i henhold til gældende vejregler. 
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Figur 6-3. Kort over veje og bygninger i nærhed af det miljøvurderede areal. 

 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, hvorfor nogle veje kan blive påvir-

ket i højere grad end andre. Det er desuden ikke muligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af 

råstoffer i området vil medføre en forøget belastning af det samlede vejnet. Imidlertid betyder 

placeringen tæt på hovedvejen Kokspangvej (ca. 830 meter syd for) og Hjerting Landevej (ca. 

1,3 km øst for), at der er en rimelig sandsynlighed for, at trafikken primært vil komme til at fo-

regå ad det overordnede vejnet. 

 

Den øgede trafik vurderes med vished at medføre lokale påvirkninger relateret til trafikafvikling, 

da trafikbelastningen forøges på det lokale vejnet, mens der sker en minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. Intensiteten af påvirkningen vurderes som middel, da forøgelsen kun vil 

medføre mere lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurderede areal inden for normal 

arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over 

flere år. Da der på dette stadie ikke foreligger konkret viden om antal af lastbiltransporter og 

transportruten, kan påvirkningsgraden kun vurderes på generelt niveau. Ud fra det foreliggende 

vurderingsgrundlag vurderes konsekvensen ved den øgede trafikbelastning at være moderat. 

 

Påvirkning af flytrafik 

Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og 

fugle/pattedyr på flyvepladser er omfattet af BL 3-16, 4. udgave, som fastsætter bestemmelser 

for offentlige flyvepladser af en vis størrelse.10 Indenfor Region Syddanmarks område drejer det 

sig om flyvepladserne i Billund, Esbjerg og Sønderborg.  

 

                                                   
10 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mel-

lem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser, BL 3-16, 4. udgave, BEK nr. 9103 af 31/01/2005, https://www.retsin-

formation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22384 
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Flyvepladserne skal holde sig orienteret om og forsøge at påvirke fysisk planlægning, således at 

anlæg, der tiltrækker fugle, ikke placeres/er beliggende nærmere flyvepladsen end 13 km, eller 

ikke placeres/er beliggende, således at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej 

mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle og rastepladser. Vandfyldte grusgrave 

defineres i bekendtgørelsen som anlæg, der tiltrækker fugle.  

 

Det miljøvurderede areal er placeret mindre end 13 km fra en af de tre flyvepladser, og luft-

havnsmyndigheden er derfor blevet hørt i forbindelse med screening af planen. Lufthavnsmyndig-

heden har ingen kommentarer til råstofindvinding i det miljøvurderede areal, da arealet er ca. 11 

km fra lufthavnen samt uden for de faste luftveje og ”circling procedurer”. 
 

6.1.5 Ledningsforhold 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Inden for det miljøvurderede areal løber der centralt og i den sydlige del flere nedgra-

vede elledninger samt telefon- og datakabler. Gadelysledninger forløber parallelt med den sydlige 

arealafgrænsning. Syd for arealet findes hertil en kloakledning, som fremgår af Figur 6-4. Det 

vurderes, at det er sandsynligt, at mindre ledninger bliver om- eller nedlagt i forbindelse med rå-

stofgravningen. Omlægningen sikrer, at der ikke sker forringelser i elforsyningen eller tele- og 

dataforbindelsen. En nedlæggelse forventes kun at ske for ledninger, som ikke længere finder an-

vendelse. Ledninger som ikke flyttes holdes der en respektafstand til, så disse ikke påvirkes. Der 

vil dermed ikke ske påvirkning af ledningsforholdene. Ledningsforhold håndteres konkret i forbin-

delse med udarbejdelsen af tilladelsen. 

 

 

Figur 6-4. Placering af kloakledning nær det miljøvurderede areal og 10/15 kV jord-kabel i det miljøvurderede 

areal. Tele- data- og lavspændingsledninger er ikke vist på kortet. 

 

6.1.6 Opsamling 
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Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Bebyggelse - - - - - 

Befolkning 
og sundhed 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Friluftsliv og 
rekreative 

interesser 

     

Støjpåvirkning Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Visuel påvirk-
ning 

- - - - - 

Infrastruktur Med vished Lokal Middel Lang Moderat 

Ledningsfor-
hold 

- - - - - 

 

6.1.7 Mulige afværgeforanstaltninger 

Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 

henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og såle-

des, at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete indretning og drift 

af en kommende råstofgrav i forhold til støjfølsomme områder som beboelse. 

 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som be-

handles i hvert deres afsnit 6.2.1 og 6.2.2. Kulturhistoriske elementer med betydning for land-

skabets karakter vil blive behandlet i relevant omfang i afsnittet om landskab. Derudover beskri-

ves og miljøvurderes kulturarv i afsnittet om kulturhistoriske interesser. 
 

6.2.1 Landskab 

Det miljøvurderede areal er ikke omfattet af Esbjerg Kommunes landskabelige og geologiske ud-

pegninger. Arealet ligger derimod inden for en af Esbjerg Kommunes landbrugsudpegninger. 

Det følgende afsnit indledes med en beskrivelse af Esbjerg Kommunes landbrugsudpegnings sam-

menhæng med udlægning af det miljøvurderede areal. Efterfølgende beskrives det miljøvurde-

rede areals landskab med udgangspunkt i dele af landskabskaraktermetoden11, hvorfra der er fo-

kus på det naturgeografiske grundlag, kulturgeografiske grundlag, rumlig-visuelle forhold og 

landskabets sårbarhed over for ændringer. Endvidere inddrages Esbjerg Kommunes landskabska-

rakteranalyse i beskrivelsen. På baggrund af landskabsbeskrivelsen vurderes påvirkningen af 

landskabelige og visuelle værdier ved realisering af det miljøvurderede areal til råstofgravning. 

Kun en meget lille del af den nordvestlige del af det miljøvurderede areal ligger inden for geologi-

ske udpegninger, hvorfor dette ikke behandles yderligere. 

 

Landbrugsudpegninger i Esbjerg Kommuneplan 

Esbjerg Kommune har udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, som er omfattet af en ret-

ningslinje fra Kommuneplan 2018-203012. Udpegningen fremgår af Figur 6-5. Retningslinjen fast-

lægger, at ”i områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder skal landbrugets 

udviklingsmuligheder vægtes højt under hensyntagen til natur, vandmiljø og byudvikling.”13 

 

                                                   
11 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007 https://mst.dk/media/150569/vejlednin-

genilandskab_050707b1.pdf  
12 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/hele_kommunepla-

nen/sektorer/primaere-erhverv/retningslinjer-med-redegoerelser.htm 
13 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/hele_kommunepla-

nen/sektorer/primaere-erhverv/retningslinjer-med-redegoerelser.htm 
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Figur 6-5. Landskabelige og landbrugsudpegninger i Esbjerg Kommuneplan. 

Det miljøvurderede areal er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområde. Udlægges arealet 

til graveområde, kan arealet ikke anvendes til landbrugsområde i den periode, hvor råstofgrav-

ningen foregår. Efterbehandlingsplanen kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor det heller 

ikke er muligt at forudsige, om området kan anvendes til landbrugsområde efterfølgende.  Der er 

sandsynlighed for, at der kan opstå permanente søer, da der graves under grundvandsspejlet. 

Arealet udgør en meget lille del af den samlede udpegning af særligt værdifulde landbrugsområ-

der i Esbjerg Kommune. Samlet sent vurderes påvirkningen derfor at være begrænset. 

 

Landskabsbeskrivelse 

Det miljøvurderede areal ligger ca. 15 km nordvest for Esbjerg ved de to mindre landsbyer Ho-

strup og Kokspang. På Per Smeds landskabskort (Figur 6-6) ligger arealet på Esbjerg Bakkeø i et 

område, hvor der findes moræneaflejringer af både leret og sandet jordbund fra næstsidste istid. 

Det samme ses på GEUS’s jordartskort, hvor der indenfor arealet ses aflejringer af morænesand 

og smeltevandssand, og lige syd for arealet findes aflejringer af moræneler. I området omkring 

arealet ses også enkelte indslag af flyvesand14. Terrænet falder svagt ned mod Varde Å, som er 

ca. 2 km fra arealet. Midt i arealet løber vandløbet Kurrekjær Bæk, hvor omkring findes fersk-

vandsgytje. Arealets terræn er generelt fladt omkring kote +10 til 15 meter, men falder svagt i 

retninger mod vest og nord mod Varde Å. 

 

Region Syddanmark har i 2014 udført en råstofkortlægning15, der inkluderer det miljøvurderede 

areal. Inden for det miljøvurderede areal er råstofressourcen størst i den sydlige og nordlige del 

af arealet med >20 m i tykkelse og tyndest i den centrale del, som mod øst grænser ind til en ek-

sisterende aktive råstofgrav, med <15 m i tykkelse. På GEUS’s jordartskort er det netop i områ-

derne med den tyndeste råstofressource, at der findes moræneaflejringer, og boringerne viser, at 

det i disse områder findes op mod 6 meter overjord af moræneler. Ressourcens tykkelse aftager 

                                                   
14 GEUS, 2015, Danmark Digitale jordartskort 1:25.000 
15 Region Syddanmark, Kvartssand ved Vibæk-Hostrup, 2014, https://rsyd.dk/wm460393 
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generelt mod vest og nord mod Varde Å, hvor terrænet er faldende, og hvor ressourcen består af 

kvartssand fra næstsidste istid af god kvalitet. 

 

 

Figur 6-6. Per Smed Landskabskort.16 

Bakkeø er en betegnelse for de morænelandskaber fra næstsidste istid, der findes i den vestlige 

del af Jylland, som ikke var dækket af isen under sidste istid. Bakkeøerne fremstår som udjæv-

nede højdedrag, der rager op over det omkringliggende landskab. De har mistet deres tidligere 

bakkede præg under sidste istid, hvor processer som jordflydning og frostsprængninger udjæv-

nede landskabet17. 

 

Det miljøvurderede areal er beliggende inden for Esbjerg Kommunes landskabskarakterområde 

nr. 561.01 ”Marbæk-Forum Skov og landbrugsflade”18. Karakterområdet beskrives i kommunens 

analyse som et bølget landskab faldende mod Vadehavet og de større vandløb Sneum Å, Alslev Å 

og Varde Å. Området er karakteriseret af en mosaik af større og mindre skovpartier i samspil 

med veludviklede læhegn, hede- og mosearealer og agerland. Landskabet er småskala til middel, 

da markstørrelserne generelt er små afbrudt af de veludviklede læhegn. I området findes lands-

bybebyggelse i bl.a. Kokspang, mens den øvrige bebyggelse er mindre gårdanlæg, der orienterer 

mod den bymæssige bebyggelse samt langs Hovedvejen mellem Esbjerg og Varde. Landskabsbil-

ledet er præget af smålandbrugenes overgang til bynære lystejendomme, på arealer der ellers 

har været agerland de sidste hundrede år, hvorfor der inden for karakterområdet kan findes re-

ster af gamle dyrkningssystemer. Karakterområdet gennemskæres af Vestkystvejen øst/vest, 

samt hovedvejen mellem Esbjerg og Varde. Udover en større grusgrav på 27 ha. ved Hostrup og 

                                                   
16 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
17 Krüger. J., 2000, Glacialmorfologi – Fladlandsgletscheren og landskabet 
18 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-30, Landskabskarakteranalyse, Karakterområde nr. 561.01 ”Marbæk-Forum 

skov og landbrugsflade, vedtaget december 2017 
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to vindmøllegrupper øst for Marbæk findes der ingen større tekniske anlæg med en højde, der gi-

ver mere end en lokal visuel påvirkning19. 

 

Det miljøvurderede areal fremstår med en del af de karakteristiske landskabstræk beskrevet i 

landskabskarakteranalysen i form af småskala jordbrugslandskab med lineære og veldefinerede 

rumlige afgrænsninger ved veludviklede levende hegn i sydvest-nordøstgående retning. Det mil-

jøvurderede areal fremstår let bølget, hvor grøften Kurrekjær Bæk i den nordvestlige del danner 

et dalstrøg i landskabet, hvorfra vandet ledes til Varde Å mod nordvest. I den nordlige del af are-

alet danner parallelle nord-sydgående levende hegn et rektangulært markmønster. Afgrænsnin-

gen af det miljøvurderede areal er karakteriseret ved levende hegn med høj beplantning største-

delen af vejen rundt om arealet undtagen mod syd, hvor området afgrænses af den asfalterede 

Hostrupvej og ejendommene Hostrupvej 34 og 36. Centralt gennem arealet forløber en grusvej 

fra Hostrupvej i syd ind til en større landejendom med flere staldbygninger, en antennemast og 

udenomsarealer på adressen Hostrupvej 38. Vejen fortsætter nord for ejendommen, hvor den 

fungerer som markvej. Langs vejen findes et beplantningsbælte bestående af høj beplantning. 

 

Syd for Hostrupvej er landsbyen Hostrup beliggende, men på grund af beplantning rundt om det 

miljøvurderede areal vurderes der ikke at være indkig til arealet. Øst for det miljøvurderede areal 

findes et eksisterende råstofgraveområde, hvor en stor del fremstår som en åben sø. Der er in-

gen visuel sammenhæng mellem det eksisterende råstofgraveområde og det miljøvurderede 

areal, da der er beplantningsbælter mellem de to områder. 

 

De lave målebordsblade fra perioden 1926 til 1941 (Figur 6-7) og et ortofoto fra 2018 (Figur 6-8) 

viser, at arealet afgrænses af en grusvej og et beplantningsbælte, der angiver sognegrænse mod 

nordøst. Af de lave målebordsblade fremgår det, at den nordlige del af arealet tidligere har været 

lynghede i sammenhæng med store dele af de omkringliggende områder, men området er nu in-

tensivt dyrket, hvor de adskillelige sydvest-nordøst gående levende hegn fremhæver den æn-

drede dyrkningsform, som var knyttet til udskiftning og opdyrkning af heden. Den sydlige del af 

arealet omkring ejendommen har til gengæld en intakt struktur med markinddelinger. Landsbyen 

Kokspang har en intakt rækkelandsbystruktur på en højderyg langs Hostrup Å, hvor landsbyen 

blev placeret på geestranden mellem de tidligere hede og jordbrugsarealer på bakkeøen og mar-

skens græsningsarealer. Landsbyen Hostrup er ligeledes placeret på højderyggen langs Hostrup 

Å, hvor Hostrup er en landbrugslandsby med kirke, hvis tidligere struktur af rækkelandsby er ble-

vet udtyndet ved gårdenes udflytning i forbindelse med opdyrkning af hederne mod øst20.  

 

                                                   
19 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-30, Landskabskarakteranalyse, Karakterområde nr. 561.01 ”Marbæk-Forum 

skov og landbrugsflade, vedtaget december 2017 
20 Nordea Fonden, Historisk atlas, Hostrup og Kokspang, https://historiskatlas.dk/@55.5703800,8.3663520,16z  
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Figur 6-7. Lave målebordsblade (1926-1941). 

 

Figur 6-8. Luftfoto fra 2018, der viser dyrkningsmøn-

steret. 

Landskabet inden for det miljøvurderede areal vurderes samlet set at have en medium sårbarhed. 

Sårbarheden begrundes med de kulturhistoriske dyrkningsstrukturer, de veludviklede levende 

hegn. Landskabet rundt om Kurrekjær Bæk vurderes at have en høj sårbarhed, da den er belig-

gende i en lille dal i terrænet med varierede naturtyper omkring. Til gengæld reduceres sårbarhe-

den ved, at der forekommer råstofgravning under 500 meter fra det miljøvurderede areal. 

 

Landskabelige konsekvenser af gravning 

De landskabelige konsekvenser af råstofgravningen vurderes på baggrund af beskrivelsen af 

landskabet.  

 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, 

der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af området. Grav-

ningen vil foregå i et let bølget terræn med småskala jordbrugslandskab med lineære og veldefi-

nerede rumlige afgrænsninger ved veludviklede levende hegn. Desuden vil naturområdet omkring 

Kurrekjær Bæk med høj sårbarhed blive fjernet. Råstofindvindingen medfører under og efter ind-

vinding en markant landskabspåvirkning, da terrænet ændres permanent, når store mængder 

sand og grus fjernes fra området. Desuden fjernes karaktergivende beplantningsbælter og mark-

strukturer. Da der kan graves under grundvandsspejlet, er der sandsynlighed for at arealet vil ud-

vikle sig til en eller flere søer i forbindelse med gravning. 

 

Ved kørsel langs Hostrupvej er der direkte indkig til udgravningen, mens de levende hegn vil 

skjule store dele af arbejdet fra nord, vest og øst, da det forudsættes, at der holdes afstand til 

beplantningsbælterne på grund af fastholdelse af skråningerne i udgravningen. Beplantning og 

det let bølgede landskab vil på større afstande skjule området, hvorfor den geografiske udbre-

delse vurderes at være lokal. Efter endt råstofgravning fjernes maskinerne fra området, så det 

tekniske præg og den visuelle uro fjernes. 

 

På nuværende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, hvorfor det ikke er mu-

ligt at vurdere på, hvordan landskabet ændres som følge af planen. Region Syddanmark har i 

samarbejde med Varde og Esbjerg kommuner udarbejdet et landskabsprospekt for efterbehand-

ling af de eksisterende råstofgraveområder i området21, hvorfor det er sandsynligt, at prospektet 

                                                   
21 Region Syddanmark, Esbjerg og Varde Kommuner, Prospekt for en samlet efterbehandlingsplan Alslev – Hostrup, 

https://preparepublic.vardekommune.dk/committee_188595/agenda_343786/documents/7520560f-a948-4949-860b-

784176c714d1.pdf 
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også kommer til at omfatte efterbehandlingen af det miljøvurderede areal. Efterbehandlingen fo-

retages sandsynligvis med muld og overskudsmaterialer fra det miljøvurderede areal, da det ikke 

uden dispensation er tilladt at tilføre jord til råstofgraveområder. Da grundvandsspejlet står højt, 

er det sandsynligt, at arealet vil fremstå som søer. Intensiteten af ændringen af landskabet vur-

deres at være meget høj, da det let bølgede landskab lokalt ændrer karakter fra jordbrugsland-

skab opdelt af beplantningsbælter til et åbent råstofgraveområde med søer. Desuden fjernes na-

turområdet omkring Kurrekjær Bæk. På den baggrund vurderes konsekvenserne for landskabet 

ved gravning at være moderat. 

 

6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal findes en række kulturhistoriske interesser, 

som fremgår af Figur 6-9.  

 

 

Figur 6-9. Kulturhistoriske interesser inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 

Ikke fredede og endnu ikke fundne fortidsminder 

Der findes to ikke-fredede fortidsminder (190507-2 og 190507-3) i den centrale del af det miljø-

vurderede areal. Fortidsminderne er to overpløjede rundhøje fra oldtiden22 23.  

 

Det er sandsynligt, at de ikke fredede fortidsminder fjernes permanent, da de er beliggende inden 

for det miljøvurderede areal. Påvirkningen er lokal, da det kun vil være de to ikke-fredede fortids-

minder, der bliver påvirket. Intensiteten ved fjernelsen af fortidsminderne vurderes at være me-

get høj, da resterne af de overpløjede fortidsminder forsvinder permanent. Konsekvensen ved 

                                                   
22 Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Hostrup By, 190507-2, http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsmin-

der/Lokalitet/76477/ 
23 Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Hostrup By, 190507-3, http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsmin-

der/Lokalitet/76489/ 
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fjernelse af de ikke-fortidsminder vurderes at være begrænset, da fortidsminderne i forvejen er 

ødelagt.  

 

Sydvestjyske Museer har i en arkivalsk udtalelse om området vurderet, at det er sandsynligt, at 

der findes flere fortidsminder inden for det miljøvurderede areal. På den baggrund anbefaler Syd-

vestjyske Museer, at der foretages en frivillig arkæologisk forundersøgelse forud for udnyttelse af 

råstofgraveområdet for at klarlægge, om der er fortidsminder inden for området. Hvis forunder-

søgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, vurderer museet om de skal udgraves, in-

den råstofgravning kan gennemføres. 

 

Hvis der under indvindingen opdages fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det be-

rører fortidsmindet. Fundet skal anmeldes til det ansvarlige museum, jf. museumslovens § 27, 

stk. 224. Ikke-fredede fortidsminder i form af enkeltfund kan af museet registreres og fjernes fra 

stedet, så de bevares for eftertiden. 

 

Beskyttede sten- og jorddiger 

Langs med den sydvestlige grænse af det miljøvurderede areal findes et 370 meter langt nord-

sydgående beskyttet sten- og jorddige, jf. Figur 6-9. Diger fortæller bl.a. om historien i landska-

bet og om Danmarks inddeling i sogne, ejerlav, om driften i marken og ejerforhold25. Af de lave 

målebordsblade fremgår det, at diget har været en del af et større netværk af diger, der har an-

givet markskel i området omkring Hostrup. Diget er det sidste i området. 

 

Diget er placeret således, at det er sandsynligt, at det påvirkes i form af gravning eller ved place-

ring af oplag op ad det. Påvirkningen er lokal, da det kun er diget inden for det miljøvurderede 

areal, der påvirkes. Intensiteten af påvirkningen vil være meget høj, da diget kan fjernes perma-

nent. Ifølge museumslovens § 29a må tilstanden af sten- og jorddiger ikke ændres26. I særlige 

tilfælde kan kommunen jf. museumslovens § 29j, stk. 2, dispensere fra forbuddet, men der skal 

være så væsentlige samfundsinteresser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de beva-

ringsinteresser, bestemmelsen skal sikre.27 Den samlede konsekvens vurderes at være moderat, 

da den sidste del af de historiske spor af netværket af diger i området forsvinder.  

 

Kulturhistoriske udpegninger i Esbjerg Kommuneplan 

Det miljøvurderede areal ligger inden for et område med særligt værdifuldt kulturmiljø i Esbjerg 

Kommuneplan 2018-2030.28 Udpegningen fremgår af Figur 6-9. Værdifulde kulturmiljøer er geo-

grafisk afgrænsede områder, der viser væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det 

fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at ”nyanlæg eller arealudlæg til byggeri eller anlæg 

mv. i de udpegede kulturmiljøer skal ske i tråd med de bærende bevaringsværdier.”29  

                                                   
24 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
25 Slots- og kulturstyrelsen, 2019, Sten- og jorddiger, https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-

diger/sten-og-jorddiger/  
26 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
27 Kulturarvsstyrelsen, Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, 2009, https://slks.dk/filead-

min/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf 
28 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, retningslinjer med redegørelser, https://kommuneplan.esbjergkom-

mune.dk/dk/hele_kommuneplanen/sektorer/bevaring/retningslinjer-med-redegoerelser.htm 
29 Esbjerg Kommune, Kommuneplan 2018-2030, retningslinjer med redegørelser, https://kommuneplan.esbjergkom-

mune.dk/dk/hele_kommuneplanen/sektorer/bevaring/retningslinjer-med-redegoerelser.htm 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
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Det miljøvurderede areal ligger inden for det værdifulde kulturmiljø ”Hostrup”.30 Det værdifulde 

kulturmiljø ”Hostrup” omhandler bl.a. de tre rækkelandsbyer Kravnsø, Kokspang og Hostrup på 

højderyggen på hver side af Hostrup Bæk, der løber ud i Varde Å. Den meget karakteristiske be-

byggelsesstruktur i området bør bevares. Områderne er meget sårbare over for ny bebyggelse, 

anlæg, tilplantning mv., der kan sløre den klare grænse mellem engene og bebyggelsen på høj-

deryggene eller visuelt opdele de store, sammenhængende engstrøg. Specielt bør bebyggelse og 

beplantning, der kan hindre det frie udsyn til og fra kirkerne, undgås, men også de åbne kig mel-

lem bebyggelsesklyngerne ud over marskengene, Ho Bugt og Varde Ådal bør bevares. Derudover 

kan områderne være truet af yderligere nedlæggelse af landbrugsbedrifter, ændrede driftsformer 

i marskengene og afvanding, der kan sløre inddelingen og dermed tidligere tiders indviklede ejen-

domsforhold.31 

 

Det miljøvurderede areal ligger nord for landsbyen Hostrup kun adskilt af Hostrupvej, hvorfor det 

miljøvurderede areal er tæt tilknyttet landsbyen, hvis omgivelser er sårbare overfor ændret an-

vendelse. Råstofgravningen medfører terrænændringer med gravesøer, oplag og teknisk præg 

mens gravningen står på. Det vurderes, at råstofgravningen ikke vil påvirke landsbyernes karak-

teristiske bebyggelsesstruktur. Gravningen kan påvirke grænsen mellem eng og højereliggende 

arealer, da der i forbindelse med råstofgravningen kan forekomme oplag og volde, som kan på-

virke det frie udsyn. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgrave-

område ikke at være i overensstemmelse med de hensyn, som retningslinjerne for værdifulde 

kulturmiljøer i Esbjerg Kommuneplan 2018-2030 varetager.  

 

Kirkestien mellem Alslev og Hostrup kirker 

Det miljøvurderede areal krydses af en kirkesti, der forbinder Alslev og Hostrup kirker. Stien for-

tæller historien om to kirker og én præst, herunder en forbindelse mellem to mindre bysam-

fund.32 Kirkestien anses af Esbjerg Kommune som værende bevaringsværdig ifølge kommunens 

høringssvar til Råstofplan 2020.   

 

Det er mindre sandsynligt, at realisering af planen medfører, at kirkestien fjernes permanent. 

Hvis stien bibeholdes, betyder det, at råstofressourcen ikke kan udnyttes fuldt ud. Nedlæggelse 

af stier er reguleret af vejloven og i tilfælde som dette af naturbeskyttelseslovens § 26a. Påvirk-

ningen er lokal, da det kun er kirkestien, der bliver påvirket. Intensiteten ved fjernelsen af en del 

af kirkestien vurderes at være meget høj, da den kulturhistoriske stiforbindelse mellem Alslev og 

Hostrup forsvinder, og samtidig vil det ikke være muligt at anvende kirkestien. På den baggrund 

vurderes konsekvensen ved fjernelse af kirkestien at være væsentlig. 

  

                                                   
30 Esbjerg Kommune, Kulturmiljøer, https://www.esbjerg.dk/planer-projekter-og-trafik/kommune-og-byplan/kommune-

plan/kulturmiljoeplan 
31 Esbjerg Kommune, Registreringsskema – kulturmiljø nr. 8.2, https://webkort.esbjergkommune.dk/billeder/Kultur-

miljo/PDF_Sektorplan/Hostrup.pdf 
32 Region Syddanmark, Esbjerg og Varde Kommuner, Prospekt for en samlet efterbehandlingsplan Alslev – Hostrup, 

https://preparepublic.vardekommune.dk/committee_188595/agenda_343786/documents/7520560f-a948-4949-860b-

784176c714d1.pdf 
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6.2.3 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Landskabe-

lige konse-
kvenser ved 
gravning 

Med vished Lokal Høj Permanent Moderat 

Kultur 
historie 

     

Ikke fredede 
og endnu 
ikke fundne 
fortidsminder 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Begrænset 

Beskyttede 
sten- og 
jorddiger 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Moderat 

Kirkestien 
mellem Als-
lev og Ho-
strup kirker 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Meget høj Permanent Væsentlig 

 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der bør holdes afstand til naturområdet omkring Kurrekjær Bæk, da landskabet har høj sårbar-

hed her. Terrænet bør hertil efterbehandles, så det indpasses i det omkringværende landskab af 

hensyn til landskabskarakteren og de landskabelige og kulturhistoriske udpegninger.  
 

Hvis kirkestien fjernes, vurderes påvirkningen at være væsentlig, da den kulturhistoriske stifor-

bindelse mellem Alslev og Hostrup forsvinder, og samtidig vil det ikke være muligt at anvende 

kirkestien. Det er derfor en forudsætning for udlægget af graveområdet at der tages hensyn til 

kirkestien. Et eksempel på hvordan kirkestien kan besvares, er beskrevet i prospektet. Derfor 

vurderes den væsentlige påvirkning af de kulturhistoriske interesser at kunne afværges gennem 

vilkår i tilladelsen og i samarbejde med kommunen. 

 

Sydvestjyske Museer anbefaler at der gennemføre en arkæologisk forundersøgelse af det miljø-

vurderede areal, inden råstofgravning igangsættes.  

 

Ved at holde en afstand til de beskyttede sten- og jorddiger vil der ikke forekomme en påvirkning 

af digerne. 

 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig be-

tydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  
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I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 133, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 

Det miljøvurderede areal ligger 800 meter syd for Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet, som 

omfatter habitatområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, og fug-

lebeskyttelsesområde nr. 49 Engarealer ved Ho Bugt. Fuglebeskyttelsesområdet er desuden en 

del af et Ramsar-område. Derudover ligger habitatområde nr. 239 Alslev Ådal ca. 2,5 km nordøst 

for arealet. 

 

Nærmeste habitatnaturtype på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er et kildevæld 

beliggende ca. 3 km nordøst for det miljøvurderede areal og et rigkær beliggende ca. 3,5 km 

nordøst for arealet. Begge habitnaturtyper er beliggende indenfor habitatområde nr. 239 Alslev 

Ådal.  

 

Figur 6-10. Natura 2000-områder nær det miljøvurderede areal. 

Natura 2000-området nordvest for det miljøvurderede areal omfatter store arealer med strand-

eng, der strækker sig langs vest- og nordsiden af Ho Bugt, og engarealer omkring Varde Å. Varde 

Å er ureguleret i sit udløb til Vadehavet, hvilket giver en god dynamik med varierende vands-

tandsforhold i lavbundsområdet. Området danner levested for bestande af ynglende engfugle, og 

herunder også sjældne ynglefugle som engsnarre.  

 

                                                   
33 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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Vurdering af fuglebeskyttelsesområdet 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 49 fremgår af Tabel 6-1. Ingen af fuglene 

på udpegningsgrundlaget er registreret omkring det miljøvurderede areal34, 35. 

 

 

Tabel 6-1 Fuglearter, der udgør udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet. 

Arter af fugle på udpegningsgrundlaget kan være følsomme overfor både inddragelse af levested 

og støj/forstyrrelser af arealer tæt på indvindingen særligt i yngletiden.  

 

Det miljøvurderede areal består i dag af landbrugsjord i omdrift. Hedehøgen benytter ofte marker 

med vintersæd som yngleområde, og engsnarren benytter agerlandets græs og kornmarker som 

levested. Begge arter fra udpegningsgrundlaget kan således muligvis have levested indenfor det 

miljøvurderede areal eller tæt herpå. Dette gælder især for hedehøg, der som ovenfor nævnt 

yngler på marker med vinterafgrøder. Påvirkningen er lokal, men da størrelsen af det påvirkede 

areal vurderes at være meget lille i forhold til det samlede areal i lokalområdet, der er velegnet 

som yngle- og fødesøgningsområder for arterne (marker i omdrift), vurderes påvirkningen samlet 

ikke at være væsentlig. Jævnfør erfaringstal for støj fra indvinding af sten og grus vurderes det at 

støjniveauet vil være nede på grænseværdien for særlige naturområder (35 dBa) inden for Na-

tura 2000-området (800-900 meter væk). Det vurderes derfor at påvirkningen med støj på fugle-

livet ikke er væsentlig.  

 

Vurdering af habitatområdet 

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 239 fremgår af Tabel 6-2.  

 

 

Tabel 6-2 Habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 239 Alslev Ådal36. 

Arter af fisk på udpegningsgrundlaget (havlampret, flodlampret, snæbel, bæklampret og laks) har 

levested i vandløb med god biologisk vandløbskvalitet37. Odder lever i tilknytning til stillestående 

og rindende vand, salt- og ferskvand. Uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder, med 

                                                   
34 Naturbasen, Licens nr. 05/2015 
35 DOF basen, https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=573421  
36 Natura 2000-plan 2016-2021 Vadehavet – Alslev Ådal Natura 2000-område nr. 89 Habitatområde H239 Miljø- og Fø-

devare ministeriet, Naturstyrelsen, 2016 
37 https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/fisk/ 

https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=573421
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gode skjulmuligheder i form af vegetation, er oplagte levesteder38. Ingen af arterne på habitat-

området udpegningsgrundlag vurderes at blive påvirket væsentligt pga. afstanden til potentielle 

levesteder for fisk og odder (vandløb af tilstrækkelig naturtilstand og vandløbsnære arealer).  

 

Da det er sandsynligt, at der indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, kan der lokalt ske en 

vandstandssænkning i grundvandsafhængige våde habitatnaturtyper (kildevæld og rigkær), der 

ligger omkring det miljøvurderede areal, hvis disse har hydraulisk kontakt til samme grundvands-

magasin, som der indvindes fra. En evt. vandstandssænkning vil dog være ganske få cm og af 

kort varighed og derfor vurderes det at de nærmeste habitatnaturtyper ikke blive påvirket væ-

sentligt. Dette underbygges af, at der er betydelig afstand til disse habitatnaturtyper (3-3,5 km). 

 

Samlet vurdering 

På grund af afstanden mellem det miljøvurderede areal og de nærmeste Natura 2000-områder 

beskrevet ovenfor vurderes det, at indvindingen af råstoffer indenfor det miljøvurderede areal 

ikke vil påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for disse Natura 2000-områder 

eller andre områder længere væk.  

 

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 733 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, 

derfor, at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter ikke påvirker de 

nærmeste Natura 2000-områder væsentligt.  

 

6.3.2 § 3 beskyttet natur 

En række naturtyper (f.eks. vandløb, ferske enge, moser, strandenge, søer) er beskyttet af na-

turbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang række sjældne dyr og plan-

ter. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes tilstand uden en di-

spensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 239. I forbindelse med dispensationen kan der 

stilles krav om etablering af erstatningsnatur.  

 

Indenfor det miljøvurderede areal er registreret et mindre område med beskyttet sø, mose og 

fersk eng. Mosen er besigtiget i 2015 og er beskrevet som fugtigt krat med lav naturtilstand. På 

arealet er der registreret typiske arter for moser bl.a. gul iris, gul fladbælg, lyse-siv, tagrør, rør-

græs, lodden dueurt og bittersød natskygge40. Derudover findes der inden for en radius af 1 km 

seks beskyttede enge, fire beskyttede moser, 13 beskyttede søer og ét beskyttet overdrev og 

umiddelbart syd for det miljøvurderede areal ét beskyttet vandløb. Gravesøen øst for arealet er 

ikke registreret som beskyttet natur, men det må forventes, at den bliver omfattet af naturbe-

skyttelseslovens § 3, når indvindingen er afsluttet. 

 

Den højeste HNV (High Nature Value) 41 indenfor det miljøvurderede areal er 5, baseret på fakto-

rerne lavbundsareal, beskyttet natur, nærhed til beskyttet natur, nærhed til småbiotop og eks-

tensiv landbrugsdrift. Skalaen går fra 0 (lav) til 14 (høj).  

 

                                                   
38 https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/odder/ 

39 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  
40 Naturdata.dk 
41 https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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Figur 6-11. Beskyttede naturtyper inden for og omkring det miljøvurderede areal. 

 

I forhold til beskyttet natur indenfor det miljøvurderede areal vurderes det, at der er mulighed 

for, at miljøpåvirkningen vil indtræde, hvis den beskyttede sø, fersk eng og mose graves væk. 

Påvirkningen er lokal, og intensiteten vil være middel, da naturtilstanden af den beskyttede natur 

er lav. Varigheden er permanent, hvis sø, fersk eng og mose ændres til råstofgraveområde. Den 

samlede konsekvens vurderes at være moderat.  

 

Det kan ikke afvises, at indvinding under grundvandsspejlet kan have en påvirkning på beskyt-

tede vandløb og våde naturtyper (mose, ferske eng og søer) udenfor det miljøvurderede areal, 

hvis der sker ændringer i vandstanden i området som følge af indvinding jævnfør afsnit 6.4.2. Da 

der generelt ikke forventes egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere tids 

gravning42, og en eventuel mindre afsænkning af det terrænnære grundvandsspejl vil være lokal, 

vurderes det, at sandsynligheden for betydelige, varige påvirkninger af beskyttede vandløb og 

øvrige våde naturtyper udenfor det miljøvurderede areal er lille. 

 

Det vurderes, at der er mindre sandsynlighed for, at beskyttet natur udenfor det miljøvurderede 

område påvirkes. Den geografiske udbredelse af påvirkningen er lokal, og intensiteten vil være 

lav. Påvirkningens varighed vil være lang, og den samlede konsekvens af påvirkningen af natur 

udenfor det miljøvurderede areal vil være begrænset. 

 

6.3.3 Plante og dyreliv  

Bilag IV arter 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår en vurdering af, om der med planen påvirkes de vilkår, som områderne kan 

tilbyde en bestand af en art (økologiske funktionalitet). 

                                                   
42 Grontmij, 2012. Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarbejdet for Re-

gion Syddanmark. 
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Der er ikke registreret arter på habitatdirektivets bilag IV omkring det miljøvurderede areal. Na-

turtyperne på arealet, nævnt under § 3 beskyttet natur, er potentielt raste- og ynglested for pad-

der på habitatdirektivets bilag IV, bl.a. spidssnudet frø. 

 

Når den beskyttede natur fjernes inden for arealet, er der mulighed for, at raste- og ynglested for 

arter af padder forsvinder lokalt. Det vil dog kun i mindre grad påvirke den økologiske funktionali-

tet for raste- og ynglesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV, da der nordvest for dette na-

turområde ligger flere andre tilsvarende ferske enge, søer og moser. Påvirkningen vil være per-

manent, når den beskyttede natur fjernes, og konsekvensen vil samlet være moderat.  

 

Fugle 

Indenfor 2 km fra det miljøvurderede areal er der registreret rød glente, sortstrubet bynkefugl og 

havørn. Ingen af fuglearterne er registreret inden for eller nær arealet. 

 

Ændringen fra eksisterende dyrkede marker til planlagt graveområde vil muligvis ændre leveste-

der for flere arter af fugle lokalt. Intensiteten af ændringen vil være middel. Varigheden af på-

virkningen vil være lang. Samlet vurderes påvirkningen at være begrænset.   

 

6.3.4 Beskyttelseslinjer 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17 må der med visse undtagelser ikke placeres bebyggelse, 

campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra offentligt ejede skove og privatejede 

skove på mindst 20 ha sammenhængende skov.  

 

Det miljøvurderede areal er omfattet af skovbyggelinjer. 

 

 

Figur 6-12. Skovbyggelinjer omkring det miljøvurderede areal. 
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Indvinding af råstoffer er ikke omfattet af forbuddet mod bebyggelse i naturbeskyttelseslovens § 

17 og vurderes derfor ikke nærmere. 

 

6.3.5 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlig-
hed  

Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 
Ramsar-om-
råde 

Usandsynlig - - - Ikke væsent-
lig 

§ 3 beskyttet 
natur 

Mulig Lokal Middel Lang Moderat 

Plante og dy-
reliv 

Mulig Lokal Middel Lang Moderat 

 

6.3.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Ændring af naturtypernes tilstand forudsætter en dispensation efter naturbeskyttelsesloven, hvor 

der forventeligt vil blive stillet krav om erstatningsnatur. Alternativt kan der holdes afstand til det 

§3 beskyttede naturareal. 

 

Ved efterbehandlingsplanen kan sikres levesteder for arter af sjældne dyr og planter herunder ar-

ter af padder på habitatdirektivets bilag IV. Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for drif-

ten af råstofgraven. Det er som udgangspunkt lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbe-

handles til. Hvis der på det konkrete sted er særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskre-

vet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese 

disse. 

 

 

6.4 Vandmiljø 

Det miljøvurderede areal er ikke omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, men 

ligger tæt på områder, som er omfattet af de afgiftsfinansierede grundvandskortlægninger for 

Astrup43 og Esbjerg-Hjerting44. Vidensniveauet i forhold til vandmiljø vurderes at være begræn-

set.  

 

6.4.1 Grundvand og Vandforsyning 

Terrænet ved det miljøvurderede areal ligger omkring kote 2-13 m, med de laveste værdier om-

kring vandløbet mod nordvest, og de højeste værdier mod syd. Det miljøvurderede areal ligger, 

ifølge GEUS’ jordartskort, indenfor et område, hvor de terrænnære aflejringer primært er angivet 

som smeltevandssand, med små forekomster af morænesand og postglacialt flyvesand. I den 

nordvestlige del af det miljøvurderede areal, i tilknytning til vandløbet, ses forekomster af post-

glacial ferskvandsgytje og -tørv.   

 

Indenfor 300 m’s afstand fra det miljøvurderede areal er der en række boringer, hvor geologien 

er beskrevet. I en moniteringsboring, beliggende centralt i det miljøvurderede areal, ses moræ-

neler ned til ca. 7 m’s dybde. Herunder er der truffet glacialt smeltevandssand til ca. 25 m u.t. I 

intervallet 25-58 m u.t. ses der primært smeltevandsler, og under dette lag af smeltevandsler ses 

et sandmagasin, som udgør det primære magasin. Vandstanden i det primære magasin er pejlet 

til ca. 2,6 m u.t., svarende til kote ca. 2,3 m.   
 
Grundvand 

                                                   
43 Naturstyrelsen, 2012. Hydrologisk model – Kortlægningsområde Astrup.  
44 Naturstyrelsen, 2015. Redegørelse for indvindingsoplande udenfor OSD, Esbjerg og Hjerting.  
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Grundvandet ligger, ifølge et overfladenært potentialekort, imellem kote 2-4 m, og grundvands-

strømningen i det terrænnære magasin ved det miljøvurderede areal er mod nordvest. Pejlin-

gerne fra nærområdet angiver dybder for det terrænnære grundvandsspejl mellem 2-9 m u. t. På 

baggrund af pejledata og det overfladenære potentialekort vurderes det, at det er stor sandsyn-

lighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor det miljøvurderede 

areal, da en del af ressourcen forventes at ligge under grundvandsspejlet. Råstofgravning vil 

medføre, at den umættede zone mindskes, da en del af magasinet fjernes. Hydraulisk kan det 

have betydning for opholdstiden i den umættede zone, da der vil være kortere vej fra overfladen 

til grundvandsspejlet.  

 

Det miljøvurderede areal ligger ikke indenfor et område med drikkevandsinteresser, og overlap-

per ikke med indvindingsoplande (Figur 6-13). Det miljøvurderede areal overlapper ikke med føl-

somme indvindingsområder eller indsatsområder. De nærmeste boringsnære beskyttelsesområ-

der findes ca. 3,8 km syd for det miljøvurderede areal, omkring Hjerting Vandværks indvindings-

boringer. 
 

Hovedparten af det miljøvurderede areal ligger i et område, der ikke er okkerklassificeret45. Om-

rådet omkring vandløbet mod nordvest er angivet som klasse 4 uden risiko for okkerudledning. I 

de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet medføre ingen, eller kun små, 

kvalitative påvirkninger af grundvandet46. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i 

tilløb af forurenet vand fra naboarealer og muligheden for pyrit-oxidation med deraf følgende fri-

givelse af sulfat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern 

og/eller okkerudfældning. Ved eventuel oxidationen af pyrit forventes dette primært at have be-

tydning for vandkvaliteten i eventuelle gravesøer, samt ved behov for afledning af vand fra det 

miljøvurderede areal. Der vil i kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift, 

så indvindingen ikke medfører kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grund-

vandsressourcen. 

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det terrænnære grundvand. Generelt forventes der ikke egentlige sænkninger i og omkring rå-

stofgrave efter længere tids gravning, men der vil, i forbindelse med aktive graveperioder, være 

risiko for, at der lokalt kan forekomme mindre afsænkninger af det terrænnære grundvand. På-

virkningen vil dog være meget lokal. Intensiteten af påvirkningen på det terrænnære grund-

vandsmagasin i forbindelse med råstofgravningen forventes at være middel, da en del af magasi-

net bortgraves. En eventuel påvirkning vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at 

forløbe over flere år. Konsekvensen for påvirkning af det terrænnære grundvand vurderes at 

være moderat, da der ved grusgravning vil fjernes en del af det terrænnære magasin, og den 

umættede zone vil mindskes. 

 

Det vurderes som usandsynligt, at der vil forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det primære grundvandmagasin. Der forventes et udbredt lerlag mellem det terrænnære og 

det primære magasin, og der forventes ikke direkte hydraulisk kontakt til det primære grund-

vandsmagasin ved det miljøvurderede areal. Lerlaget, som beskytter det primære magasin, fin-

des under råstofressourcen, og vil derfor ikke blive påvirket af råstofgravning. Såfremt det sikres, 

at eventuelle lerlag der, som adskiller magasinerne, ikke gennembrydes, er risikoen for forure-

ning af det primære magasin ikke øget i forhold til den nuværende situation. En eventuel påvirk-

ning vil være meget lokal, og forventes afgrænset til det terrænnære magasin. Intensiteten af 

påvirkningen på det primære grundvandsmagasin, i forbindelse med råstofgravningen, forventes 

                                                   
45 Danmarks Arealinformation 
46 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Region Syddanmark, 2012. 
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at være ubetydelig. En eventuel påvirkning vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes 

at forløbe over flere år. Der forventes ingen konsekvens for det primære grundvandsmagasin.  

 

Det vurderes, at det miljøvurderede areal kan inddrages til graveområde under forudsætning af, 

at der i tilladelsen hertil, opstilles de nødvendige vilkår til beskyttelse af grundvandsressourcen. 

Der skal stilles vilkår til indretning og drift, således at indvindingen ikke medfører hverken kvanti-

tative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen.  

 

 

Figur 6-13. Miljøvurderet areal og indvindingsboringer. 

Vandforsyning 

Der findes tre vandforsyningsboringer (to boringer til markvanding og én til privat husholdning) 

samt én moniteringsboring indenfor det miljøvurderede areal. Moniteringsboringen er filtersat i 

det primære magasin, med et tykt lerlag og en stor vandsøjle over filterintervallet. De to vandfor-

syningsboringer, der anvendes til markvanding, er filtersatte i det terrænnære magasin med stor 

vandsøjle (>10 m) over filtertop. Boringen, der anvendes til privat husholdning, er filtersat i det 

terrænnære magasin, og har ca. 25 m vandsøjle over filtertop. Tæt på områdeafgrænsningen, og 

indenfor 150 m fra det miljøvurderede areal, findes desuden to boringer til markvanding. Nærme-

ste drikkevandsboring til almen vandforsyning ligger mere end 3 km fra det miljøvurderede areal. 

Der er, ifølge OIS47, én ejendom indenfor det miljøvurderede areal med egen vandforsyning (Ho-

strupvej 38), og yderligere én ejendom med egen vandforsyning umiddelbart syd for områdeaf-

grænsningen (Hostrupvej 37). Der er ikke yderligere ejendomme med egen vandforsyning inden-

for 150 m fra det miljøvurderede areal. I forbindelse med en eventuel gravetilladelse skal det sik-

res, at private husholdningsboringer ikke påvirkes negativt.   

 

Hvis det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, kan det have betydning for de indvin-

dingsboringer, der ligger indenfor eller lige på grænsen af graveområdet, og der skal sandsynlig-

                                                   
47 www.ois.dk 
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vis findes en alternativ vandforsyning som erstatning for de indvindingsboringer, der er er omfat-

tet af det fremtidige graveområde. De boringer, der ligger indenfor det miljøvurderede areal, for-

ventes at blive begrænset i anvendelse, afhængig af det konkrete projekt, ved udlæg af grave-

området. Det vurderes, at der ikke er risiko for udtørring af boringerne som følge af eventuelle 

vandspejlsvariationer ved råstofgravning.  

 

Der forventes ikke betydelige kvantitative påvirkninger af indvindingsboringer i nærområdet, da 

grundvandssænkningerne fra drift af boringerne ofte vil være større end påvirkningen fra en 

eventuel råstofindvinding under grundvandsspejlet. Da der indvindes vand fra det terrænnære 

magasin, skal der være særlig opmærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvandet, hvis det 

miljøvurderede areal udlægges til graveområdet.  

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan ske en påvirkning af private indvindinger, og der må 

forventes en række restriktioner i forhold til arealanvendelsen, i forbindelse med en evt. tilladelse 

til indvinding af råstoffer, og der kan blive stillet krav om, at der udarbejdes en beredskabsplan 

for uheld og spild. Det vurderes, at en evt. risiko kan imødekommes med vilkår i tilladelsen til rå-

stofindvinding. Den geografiske udbredelse vurderes at være lokal. En eventuel påvirkning vurde-

res at være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Indenfor det miljø-

vurderede areal er intensiteten vurderet som høj, i forhold til vandforsyning, da boringer indenfor 

det miljøvurderede areal kan blive begrænsede i adgangsforhold og anvendelse. Der forventes 

ingen påvirkning af omkringliggende boringer, men der bør i forbindelse med en evt. gravetilla-

delse fastsættes vejledende afstandskrav mellem råstofgravning og boringer til privat hushold-

ning. Konsekvensen for påvirkning af private indvindinger indenfor det miljøvurderede areal vur-

deres at være moderat, da der ved grusgravning vil fjernes en del af det terrænnære magasin, og 

den umættede zone vil mindskes. 
 

6.4.2 Overfladevand 

Der er ingen større vandløb indenfor det miljøvurderede areal, men der ses et mindre vandløb 

(Kurrekjær Bæk) mod nordvest, som er delvist sammenfaldende med det miljøvurderede areal 

(Figur 6-14). Kurrekjær Bæk har sit udspring sydøst for det miljøvurderede areal, og løber herfra 

mod nordvest, som et rørlagt vandløb. Udenfor områdeafgrænsningen mod sydøst er dette vand-

løb karakteriseret som beskyttet. Ved vandløb mod nordvest vurderes vandspejlet, på baggrund 

af digitale højdedata, at være på niveau med vandstanden i det terrænnære magasin. Det kan 

derfor ikke afvises, at indvinding under grundvandsspejlet kan have en påvirkning på vandløb, 

hvis der sker ændringer i vandstanden i området som følge af indvinding. Da der generelt ikke 

forventes egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere tids gravning48, og en 

eventuel mindre afsænkning af det terrænnære grundvandsspejl vil være lokal, vurderes det, at 

sandsynligheden for betydelige, varige påvirkninger af vandløb er lille. Der forventes ingen på-

virkning af rørlagte vandløb, men der skal tages højde for rørføringen i forbindelse med evt. rå-

stofgravning i området. Esbjerg Kommune har oplyst, at der ikke kan forventes tilladelse til ud-

ledning af grundvand/overfladevand til vandløbet.  

 

Hvis det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, vurderes det som sandsynligt, at der 

kan ske en påvirkning af vandløb og beskyttede våde naturtyper indenfor det miljøvurderede 

areal.  En eventuel påvirkning i forhold til overfladevand vil være lokal, og intensiteten af påvirk-

ningen forventes at være lav, da eventuelle sænkninger i det terrænnære magasin, sandsynligvis 

ikke overstiger de naturlige årstidsvariationer for magasinet. Varigheden for påvirkningen vil 

være lang, da råstofgravning forventes at forløbe over flere år. Konsekvensen for påvirkning af 

                                                   
48 Grontmij, 2012. Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarbejdet for Re-

gion Syddanmark. 
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overfladevand vurderes samlet at være moderat, da det ikke kan udelukkes, at der kan ske en 

påvirkning af vandstanden ved de våde naturtyper indenfor det miljøvurderede areal, men risi-

koen for påvirkning vil kunne afhjælpes ved vilkår i gravetilladelsen.   

 

 

Figur 6-14. Okkerpotentielle lavbundsområder49  og beskyttede vandløb, samt øvrige vandløb og søer. 

 

6.4.3 Jordforurening 

Der findes ingen V1- eller V2-kortlagte grunde indenfor det miljøvurderede areal (Figur 6-15).  

 

                                                   
49https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
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Figur 6-15. V1- og V2-kortlagte arealer. 

 

6.4.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlig-

hed  
Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Terrænnært 
grundvands-

magasin 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Primært 
grundvands-
magasin 

Usandsynligt Lokal Ubetydelig Lang Ingen/ubety-
delig 

Private ind-
vindinger 

Sandsynligt Lokal Høj Lang Moderat 

Overflade-
vand  

Sandsynligt Lokal Lav Lang Moderat 

 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for egentlige afværgetiltag, men der kan blive stillet krav om, at 

der udarbejdes en beredskabsplan for uheld og spild, og der bør i forbindelse med en evt. grave-

tilladelse angives afstandskrav mellem råstofindvinding og boringer til privat husholdning, samt 

afstandskrav til rørføringer og vandløb. Esbjerg Kommune har oplyst, at der ikke kan forventes 

tilladelse til udledning af grundvand/overfladevand til vandløbet.  

 

Råstofgravningsaktiviteter udgør kun en begrænset eller ingen risiko for forurening af grundvan-

det ved spild af brændstof, hydraulikolie mm50. Risikoen for forurening på baggrund af råstofind-

vindingsaktiviteter sammenlignes generelt med risiko for forurening på baggrund af landbrugets 

anvendelse af tunge maskiner i markerne. Den begrænsede risiko for forurening af grundvandet 

                                                   
50 Teknisk notat, marts 2011. Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding.  
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kan dog yderligere mindskes ved, i gravetilladelsen, at stille vilkår om hensigtsmæssig opbeva-

ring af brændstof og smøremidler og evt. eldrevet maskineri.     

 

Da der sker indvinding til privat husholdning fra det terrænnære magasin, anbefales det, at der 

stilles vilkår om, at arealet efterbehandles til naturformål, fritidsformål eller ekstensivt landbrug 

og skovbrug uden anvendelse af pesticider eller gødningsstoffer. Råstofindvindingen anses ikke 

som en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten, men det er vigtigt at have fokus på arealan-

vendelsen, når råstofindvindingen er afsluttet, da indvindingen som udgangspunkt vil medføre en 

reduktion af tykkelsen af den umættede zone.  
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

Det miljøvurderede areal ligger i nærheden af flere aktive graveområder, råstofinteresseområder 

og efterbehandlede graveområder. Arealet er sammenfaldende med et råstofinteresseområde. 

Derudover grænser området op til et råstofgraveområde umiddelbart øst for. Øst for arealet fin-

des endvidere tre aktive råstofgrave. Grundet den nære placering kan der forventes kumulative 

effekter, hvad angår støj fra arbejdet og trafikken til og fra områderne. Der vil derfor være en 

øget påvirkning fra støj lokalt, hvis begge områder udgraves samtidigt.  
 

Det miljøvurderede areal ligger i sammenhæng med gældende råstofinteresseområder og råstof-

graveområder, samt aktive og afsluttede råstofgrave. Det forventes at der vil være graveaktivite-

ter i mange år fremad, og at et stort samlet område vil blive påvirket af råstofgravning. Til trods 

for den høje beplantning i området, er der sandsynlighed for, at områderne og deres aktiviteter 

er synlige i omgivelserne, da graveområderne er placeret helt op af hinanden. Udnyttelse af flere 

områder vil dermed øge den landskabelige påvirkning og heraf i større grad udviske områdets ka-

rakteristiske landskabselementer og udvikle landskabet til et område med søer og teknisk præg. I 

prospektet udarbejdet af Region Syddanmark, Varde og Esbjerg kommuner, er det beskrevet 

hvordan forandringen af landskabet kan foregå i respekt for de kulturhistoriske og landskabelige 

værdier. 

 

I forbindelse med gravetilladelse kan der stilles vilkår i forhold til støj, sikkerhed m.m., som kan 

begrænse de kumulative effekter. 

 

Der vurderes ikke at være en kumulativ effekt på grundvandet i forbindelse med de allerede ud-

lagte graveområder, da en fortsættelse af eksisterende graveaktivitet også omfatter løbende ef-

terbehandling af færdiggravede områder. 

 

Der er ikke andre planer, projekter eller miljøforhold, der vurderes at kunne kumulere med de 

forhold, der vurderes i den nærværende miljørapport. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af hvilke miljøforhold, som skal behandles yderli-

gere i de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 

Området vurderes i forhold til indvinding af sand, grus og sten. 

Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil overordnet set 

altid resultere i forøget støjniveau i nær-

området. Indvinding, af- og pålæsning 

samt transport af råstoffer støjer.  

Planområdet er beliggende i et landom-

råde lige nord for landsbyen Hostrup. 

Der findes 1 ejendom indenfor selve 

planområdet, og en del andre ejen-

domme i Hostrup ligger meget tæt på 

den sydlige områdeafgrænsning. 

Der er ca. 36 boliger indenfor 200 m, in-

klusiv ejendommen indenfor områdeaf-

grænsningen.  

Der er ca. 28 boliger indenfor 500 m.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Udover Hostrup, som ligger lige syd for 

planområdet, findes der også andre byer 

og landsbyer i omegnen af området. Med 

Danmarks fremherskende vindretning V-

SV, vil støjen i hovedparten af året blive 

båret i retning mod Ø-NØ. I denne ret-

ning er den nærmeste bymæssige bebyg-

gelse Alslev (ca. 1,7 km mod NØ), Toft-

næs (ca. 3,5 km mod NØ) og Varde (ca. 

5,7 km mod NØ). Herudover er der en 

del spredte landejendomme i vindretnin-

gen. 

Grundet vindretningen forventes det, at 

Alslev og de nærmeste ejendomme vil 

kunne opleve den mest betydelige støj-

påvirkning. Herudover er en vis påvirk-

ning også mulig i Hostrup grundet den 

tætte beliggenhed. 

Øvrige byer/landsbyer i nærområdet er 

Kokspang Gårde (ca. 1,1 km mod syd), 

Esbjerg-forstæderne Guldager og Hjer-

ting (hhv. ca. 4,5 km og ca. 4,4 km mod 

syd), Kravnsø (ca. 1,4 km mod vest), Tarp 

(ca. 3,4 km mod V-NV), Billum og Oksbøl 

(hhv. ca. 4,2 km og ca. 6,7 km mod NV) 

og Janderup (ca. 4,0 km mod nord). 

 

Støjbelastningen vil blive reguleret i rå-

stoftilladelserne, som vil stille vilkår om, 
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Begrundelser/Bemærkninger 

at Miljøstyrelsens vejledende grænse-

værdier bliver overholdt. Tilladelsen vil 

typisk stille krav til indretning og drift af 

grusgraven således, at eventuelle nega-

tive påvirkninger kan afværges (f.eks. 

med støjvolde). 

Planområdet ligger udenfor støjbela-

stede arealer, men grænser op til så-

danne langs den nordøstlige områdeaf-

grænsning. Der er en del støjbelastede 

arealer mod nord/nordøst. Der findes 

også et støjbelastet areal ca. 800 m mod 

sydvest. Der ligger aktive graveområder 

for sand, grus og sten ca. 500-1000 m øst 

for planområdet.  

Sundhedstilstand   

 

 

 

 

X 

X Planen vurderes ikke at påvirke menne-

skers sundhed, forudsat at de fastsatte 

krav i en endelig gravetilladelse overhol-

des. Disse krav omfatter bl.a. vilkår, der 

regulerer forhold som grundvandsbe-

skyttelse, driftstider, støj, skrænthæld-

ninger og udkørselsforhold.  

Påvirkning af menneskers sundhed som 

følge af støj vurderes i miljørapporten. 

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke vil påvirke 

svage grupper. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

 X  Planområdet ligger indenfor et landom-

råde, og der er ifølge kommuneplanram-

men ca. 200-350 m til de nærmeste re-

kreative områder, som findes langs Ho-

strupvej lige vest for Hostrup. Områ-

derne omfatter bl.a. Hostrup kirkegård. 

Øvrige nærliggende rekreative områder 

findes ifølge kommuneplanen ca. 1,6 km 

mod vest/sydvest ved Marbæk Plantage, 

ca. 1,2 km mod S-SØ indenfor plantage-

området, og ca. 1,8 km mod Ø-NØ i Als-

lev. 

Ca. 100 m mod vest er der ifølge kommu-

neplanen områder med hovedanven-

delse som grønne områder. 

Der findes et hede-område ca. 650 m Ø-

NØ for planområdet. Her er stier i områ-

det, som kan benyttes rekreativt. 

Breinholtgård Golfklub ligger ca. 1,6 km 

syd for planområdet, og Esbjerg Golfklub 

ligger ca. 1,7 km V-SV for. 

Det kan ikke afvises, at en eventuel frem-

tidig råstofindvinding i området vil kunne 

medføre en påvirkning på de nærest be-

liggende rekreative områder, særligt i 

forhold til støj. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der er ingen vindmøller indenfor eller 

meget tæt på planområdet. De nærme-

ste findes ca. 1,7 km mod S-SV, syd for 

Vestkystvej, ca. 3,4 km mod S-SØ, syd for 

plantager her, ca. 5,0 km mod øst, syd 

for Sønder Heden Plantage, ca. 2,8 km 

mod N-NØ, NV for Alslev, og ca. 4,0 km 

mod V-NV, ved Tarp. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Planområdet ligger 800 meter fra Natura 

2000 habitatområdet Vadehavet med 

Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, 

nr. 78, og fuglebeskyttelsesområdet Eng-

arealer ved Ho Bugt nr. 49. Disse to om-

råder findes umiddelbart nord for plan-

området. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Det nærmeste Ramsar-område ligger 

også 800 meter nord for planområdet 

sammen med de to Natura 2000-områ-

der. 

§ 3 beskyttet natur  X  

 

 

Inden for planområdet ligger en § 3 be-

skyttet sø,  mose og eng. Indvindig kan 

ændre naturtilstanden af beskyttet natur 

væsentligt.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

X Vest for planområdet findes et § 3 be-

skyttet vandhul, 600 meter fra.  

Syd for planområdet, 300 meter fra, fin-

des § 3 beskyttet mose, vandløb, eng og 

sø i forbindelse med hinanden.  

Øst for planområdet findes et § 3 beskyt-

tet vandløb. Derudover findes fire § 3 be-

skyttet søer, hhv. 300, 600, 500 og 600 

meter fra planområdet. 

Nordøst findes et § 3 beskyttet hedeom-

råde 600 meter fra planområdet. Nord 

for planområdet findes § 3 beskyttet sø 

og mose begge 500 meter fra planområ-

det.   

Det vurderes, at der ikke sker en ændring 

af naturtilstanden af beskyttet natur 

udenfor planområdet.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Plante og dyreliv  X  

 

 

 

Bilag IV arter: 

Der er ikke registreret arter på habitatdi-

rektivets bilag IV-arter i eller omkring 

planområdet1.  Søer og vådområder in-

                                                           

1Naturbasen.  Licens: E05/2015 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

 

X 

denfor og omkrring planområde kan po-

tentiel være raste- og ynglested for arter 

af padder feks. spidssnudet frø.  

Fugle: 

Der er registreret rød glente og havørn 

omkring planområdet. 

Sjældne, udryddelsestru-

ede el. fredede dyr, plan-

ter el. naturtyper 

X 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

Habitatnaturtyper: 

Der er ingen habitatnaturtyper i nærhed 

af planområdet. 

Fredede arter: 

Der er ikke registreret nogle fredede ar-

ter omkring planområdet. 

Sjældne arter: 

Der er registreret pilblad og sortstrubet 

bynkefugl omkring planområdet. 

Økologiske forbindelser X   Planområdet ligger ikke inden for en øko-

logisk forbindelse. 

Fredninger X   600 meter fra planområdet ligger en fre-

det hede, Alslev Hede.  

Fredskov X   Der er ikke fredskov inden for planområ-

det. 

Skovrejsning X   Der er ikke skovrejsningsområde inden 

for planområdet. Grænsende lige op til 
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Begrundelser/Bemærkninger 

planområdet, nord for, er et skovrejs-

ningsområde.  

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

  X Planområdet er omfattet af skovbygge-

linjer. Indvinding af råstoffer er ikke om-

fattet af forbuddet i naturbeskyttelseslo-

vens § 17. 

Kystnærhedszonen X   Planområdet ligger ikke inden for kyst-

nærhedszonen.  

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Planområdet grænser op til bevarings-

værdige landskaber mod nord og syd, 

hvor der er et lille overlap hermed (ca. 50 

m). Der er kun ca. 1 km til områder med 

bevaringsværdige landskaber mod både 

vest og øst. 

Planområdet ligger udenfor større sam-

menhængende landskaber, men grænser 

op til sådanne i den nordligste del af om-

rådet. Kun ca. 300 m mod SV og ca. 1,0 

km mod vest findes større sammenhæn-

gende landskaber. 

Planområdet overlapper delvist med lav-

bundsarealer i den nordvestlige del. 

Den landskabelige påvirkning ved en 

eventuel råstofindvinding i området bør 
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Begrundelser/Bemærkninger 

vurderes yderligere. Det kan ikke afvises, 

at på virkningen vil være væsentlig. 

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

 X  Planområdet ligger udenfor, men græn-

ser i den sydvestlige del op til arealer 

med kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Ca. 900 m mod N-NØ findes også arealer 

med kulturhistoriske bevaringsværdier. 

En del af planområdet er udpeget værdi-

fuldt kulturmiljø. 

Det nærmeste kulturarvsareal ligger ca. 

(min.) 180 m mod vest og strækker sig 

langs Hostrupvej mod nordvest. 

Hostrup Kirkes kirkebyggelinjer ligger ca. 

100 m fra områdeafgrænsningen.  

Der er ingen fredede bygninger inden for 

eller i nærheden af planområdet. 

Bygningen indenfor planområdet (Ho-

strupvej 38) er bevaringsværdig med ka-

tegorien ”lav”. Der findes flere bevarings-

værdige bygninger langs Hostrupvej, 

men der findes kun den ene bygning in-

denfor selve området. Nogle bevarings-

værdige bygninger i Hostrup ligger tæt 

på områdeafgrænsningen. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der er ingen beskyttede fortidsminder in-

denfor selve planområdet. Dem, der lig-

ger tættest på, er to stk. mod sydvest, 

syd for Kokspangvej, og to stk. ca. 900 m 

mod nordøst, nord for hedeområdet her. 

Der er to ikke-beskyttede fortidsminder i 

den centrale del af planområdet. 

En evt. kommende udgravning skal imid-

lertid udføres jf. museumslovens § 27. 

Stk. 2. ”Findes der under jordarbejde spor 

af fortidsminder, skal arbejdet standses, i 

det omfang det berører fortidsmindet. 

Fortidsmindet skal straks anmeldes til 

kulturministeren eller det nærmeste 

statslige eller statsanerkendte kulturhi-

storiske museum…” 

Jordbrug  X  Planområdet ligger indenfor udpegede 

særligt værdifulde landbrugsområder. 

Geologiske interesser  X  En mindre del af planområdet mod nord-

vest er udpeget værdifulde geologiske 

områder, geosites, nationale geologiske 

interesseområder og nationale kystland-

skaber (disse områder er sammenfal-

dende). 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Planområdet ligger udenfor områder 

med geologiske bevaringsværdier. De 

nærmeste  findes ca. 1,2 km mod vest.  

Beskyttede sten- og jord-

diger 

 X  Et beskyttet dige forløber langs den syd-

vestlige områdeafgrænsning. Der er in-

gen øvrige beskyttede sten- eller jorddi-

ger indenfor planområdet. En realisering 

af planen kan betyde, at diget skal fjer-

nes, hvilket kræver dispensation fra mu-

seumsloven. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang kan ske via Hostrupvej og evt. 

til Hjerting Landevej og det overordnede 

vejnet.  

Sikkerhed/tryghed  X  Oversigtsforhold ved vejadgang. 

Støj fra trafik  X  En eventuel fremtidig indvinding af rå-

stoffer indenfor planområdet vil medføre 

til øget trafik og støj i området. 

Der ligger huse på Hostrupvej og i selve 

Hostrup, hvis beboere muligvis vil kunne 

blive påvirkede, hvis planområdet udlæg-

ges til graveområde. 

Risiko for ulykker   X Der er ikke særskilt risiko for ulykker i 

forbindelse med råstofgravningen.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Da det ikke er tilladt for uvedkommende 

at opholde sig eller færdes i planområ-

det, bør det ikke i sig selv udgøre en ri-

siko for befolkningen. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  X  Planområdet er 47,5 Ha.  

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der vil altid være energiforbrug i forbin-

delse med drift og transport af råstoffer. 

Hvis råstofferne ikke hentes fra planom-

rådet vil de skulle hentes et andet sted, 

hvor der også vil være et energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Mængderne er ikke 

kendt på nuværende tidspunkt. Men der 

vil sandsynligvis være et stort forbrug. 

Vandet vil nedsive igen. Der vil dog være 

et mindre tab ved fordampning og ved 

bortførsel af materialer. 

Da der på nuværende tidspunkt ikke er 

tale om et specifikt projekt, men en plan-

ændring, behandles emnet ikke yderli-

gere. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Der forventes en fremtidig  indvinding af 

sand, grus og sten, hvis planområdet ud-

lægges. Der er normalt ikke noget for-

brug af produkter eller materialer ved 
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Begrundelser/Bemærkninger 

indvinding af sand, grus og sten. Der vil 

benyttes olie og drivmidler til maskinel.  

Planområdet vil være med til at dække 

regionens behov for sand, grus og sten. 

Affald X   Indvinding af sand, grus og sten resulte-

rer normalt ikke i affald. Evt. brændbart 

affald og eller farligt affald fra maskiner 

(olie mv.) vil bortskaffes i henhold til 

kommunens affaldsregulativ. Der vil 

være tale om begrænsede mængder. 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt  X  Der må forventes en vis mængde støv i 

forbindelse med gravning af sand, grus 

og sten, hvis planområdet udlægges til 

graveområde, og der i fremtiden indvin-

des råstoffer fra området. 

Der kan i tørre perioder forekomme støv 

på grund af kørsel på ubefæstede arealer 

samt fra materialestakke. 

Der er graveområder for sand, grus og 

sten, som er karakterede som aktive, 

men som dog ikke alle 3 ser ud til at være 

det endnu, ca. 850 m mod øst.  

Der er ikke kendskab til øvrige emissions-

/lugtfølsomme aktiviteter i nærområdet.   
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Begrundelser/Bemærkninger 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes, at der ikke graves om 

natten, og dermed ikke er behov for be-

lysning. 

I vinterperioden er der behov for lyskil-

der ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner. Belysningen vurderes ikke at 

give anledning til gener, da lyskilder bli-

ver placeret så de ikke oplyser naboarea-

ler til planområdet. 

Jordforurening   X Der er ingen V1- eller V2-kortlagte områ-

der eller områdeklassificerede områder 

indenfor selve planområdet. Ca. 500 m 

mod Ø-SØ er der en V1-kortlagt grund, 

som støder op til efterbehandlede og ak-

tive graveområder for sand, grus og sten 

her. Ca. 900 m mod Ø-SØ findes endnu 

en V1-kortlagt grund. Øvrige nærlig-

gende kortlægninger findes ca. 1,5 km 

mod SV. Her er tre V1-kortlægninger øst 

for Marbæk Plantage.  

Kortlægningerne vurderes at være så 

langt væk, at der ikke er nogen risiko i 

forbindelse med spredning af forurening 

som følge af en mulig fremtidig indvin-

ding indenfor planområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

De nærmeste områdeklassificerede om-

råder findes ca. 1,8 km mod Ø-NØ i Als-

lev. 

Generelt er der ikke større risiko for jord-

forurening i forbindelse med råstofind-

vinding end ved almindelig jordbrugs-

mæssig drift eller anlægsarbejde. Det 

nye arealudlæg vurderes ikke at medføre 

risiko for forurening af jorden, såfremt 

olie og kemikalier opbevares forsvarligt 

og i overensstemmelse med gældende 

regler. 

Spild af forurenende stoffer såsom olie 

kan forekomme f.eks. ved fejl under brug 

eller ved reparation af hydrauliske syste-

mer på maskiner. Det udgør normalt ikke 

et problem i råstofgrave. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Planområdet ligger ca. 3,8 km V-SV for og 

ca. 2,6 km nord for områder, hvor der er 

lavet indsatsplaner for grundvandsbe-

skyttelse. 

Planområdet ligger udenfor områder 

med drikkevandsinteresser. Der findes 

områder med drikkevandsinteresser ca. 

900 m mod syd og områder med særlige 

drikkevandsinteresser ca. 3,8 km mod Ø-

NØ. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Planområdet ligger udenfor indvindings-

oplande. De nærmeste 3 indvindingsop-

lande (udenfor OSD) findes ca. 2,5 km 

mod syd, sydøst, og ca. 6,0 km mod syd-

øst. 

Planområdet ligger udenfor indsatsområ-

der. Der findes indsatsområder indenfor 

nitratfølsomme indvindingsområder ca. 

2,7 km mod syd, syd for Hoffmanns Plan-

tage, Hjerting Plantage og Breinholts 

Plantage. 

Der er tre vandforsyningsboringer inden-

for selve planområdet. To af disse er 

markvandingsboringer. Det kan ikke afvi-

ses, at disse indvindinger kan blive påvir-

kede, hvis der indvindes råstof under 

grundvandsspejlet. 

To andre boringer ligger meget tæt på 

områdeafgrænsningen i syd ved ejen-

dommene på Hostrupvej 37 og 40. De er 

begge markvandingsboringer. 

Der er flere andre boringer tæt på (200-

500 m) området, særligt øst for og syd og 

sydvest for ved Hostrup. De anvendes til 

private formål, de fleste til markvanding. 

Der er ignen vandværkboringer meget 

tæt på. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

De nærmeste vandværker er Billum 

Vandværk (ca. 4,6 km mod NV) og Jande-

rup Vandværk (ca. 4,8 km mod nord. 

Overfladevand  X  Et vandløb, som kommer fra SØ, løber ca. 

200 m ind i området i den nordvestlige 

del, hvor der også findes en sø, som er 

den eneste i planområdet. Vandløbet 

fortsætter igennem området mod sydøst 

som et rørlagt vandløb. Lige udenfor om-

rådeafgrænsningen i sydøst er dette 

vandløb karakteriseret som beskyttet. 

Der er ingen beskyttede vandløb inden-

for områdeafgrænsningen. 

Kun ca. 200 m mod øst findes en større 

gravesø. Øst for og ca. 250 m syd for 

denne findes flere mindre søer. Der er 

også to mindre søer tæt på områdeaf-

grænsningen ved den nord-nordvestlige 

del af områdeafgrænsningen. 

Udledning af spildevand X   Der udledes ikke spildevand i forbindelse 

med råstofgravning. 

Støj og vibrationer  X  Der er graveområder for sand, grus og 

sten, som er karakterede som aktive, 

men som dog ikke alle tre ser ud til at 

være det endnu, ca. 850 m mod øst. Her-

fra kan komme støj under gravning. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der er ikke kendskab til øvrige støjende 

virksomheder i nærheden af planområ-

det. 

Ledningsoplysninger 

POL ledninger   X Ingen kommentarer fra forsvaret. 

Naturgasledninger   X Ingen ledninger i nærheden. 

El-ledninger  X  Flere elledninger findes indenfor planom-

rådet, særligt i den sydlige og centrale 

del. Gadelys-ledninger overlapper med 

området i syd, hvor ledningerne løber 

parallelt med den sydlige områdeaf-

grænsning. 

Kloakledninger   X Der er kloakledninger udenfor, men pa-

rallelt med, den sydlige områdeafgræns-

ning. 

Telefon- og datakabler  X  Der er flere ledninger indenfor området, 

særligt i syd og centralt. 

Vandforsyningsledninger  X  Vandledninger fra Din Forsyning løber 

tæt på og parallelt med den sydligste 

områdeafgrænsning, særligt helt i det 

sydvestlige hjørne er ledningerne meget 

tæt på områdeafgrænsningen. 

Andre planer og relevante påvirkninger 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Kommuneplan  X  Området ligger inden for rammeområde 

06-040-020 og 06-040-070 med hoved-

anvendelse Jordbrugsområde. 

Planområdet er omfattet af en række 

retningslinjer i kommunplanen vedr.: 

Særligt værdifuldt landbrugsområde, 

Skovrejsning uønsket, Lavbundsareal, 

Kulturmiljø, bevaringsværdigt landskab, 

Område til store husdyrbrug,  

  

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod Vandområ-

deplan -Hovedvandopland 1.10 Vadeha-

vet 

Affaldsplan X   ikke relevant 

Trafikplan X   ikke relevant 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien. 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Vandforsyningsplan   X Området ligger indenfor DIN forsynings 

forsyningområde. Der registreret borin-

ger til  markvanding i nærområdet 

Landsplandirektiv   X Der er ingen udpegning ifølge landsplans-

direktiver. 

Afstand til Lufthavn  X  Området ligger ca. 12 km fra Esbjerg 

Lufthavn 

Området ligger ca. 52 km fra Billund Luft-

havn 

 

2.1 Kumulative effecter 

Planområdet ligger kun ca. 500-1000 m vest for aktive graveområder for sand, grus og sten. Lige 

øst for planområdet er der også et område, som er under ansøgning for gravning af sand, grus og 

sten og et efterbehandlet område. Længere øst, ca. 3,7 km, findes endnu et aktivt graveområde 

for sand, grus og sten. Ca. 5,4 km mod V-NV, mellem Skødstrup og Kjelst, findes flere aktive gra-

verområder for sand, grus og sten, samt afsluttede, bortfaldne, efterbehandlede områder og et 

område under ansøgning for gravning. Ca. 10,5 km mod nordøst, nord for Varde, findes et aktivt 

graveområde for sand, grus og sten, samt et mindre område, som er indsendt som forslag til at 

blive udlagt som graveområde (”Bastrup Udvidelse”) og som screenes sideløbende med dette 

område. Umiddelbart nord for disse to findes et graveområde, som afventer igangsætning. Ca. 

13,7 km mod sydøst findes flere mindre aktive graveområder for sand, grus og sten, samt efter-

behandlede områder og områder under ansøgning for gravning. Her findes også et område, som 

er indsendt som forslag til at blive udlagt som graveområde (”Billum Vognmandsforretning”), og 

som screenes sideløbende med dette. 

Hvis planområdet og de beskrevne eksisterende nærtliggende graveområder medtages i Råstof-

plan 2020, og der indvindes i flere områder samtidig, kan der være kumulative effekter.  
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Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der, både i planområdet og i 

eksisterende aktive grave tæt på, indvindes under grundvandsspejlet samtidig. Denne kumulative 

effekt vil kunne påvirke de omkringliggende våde naturtyper. 

Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder.  

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som kan bidrage til kumulative ef-

fekter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 

 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 

Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  

 

 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning, Sundhedstilstand, Friluftsliv / Rekreative interes-

ser)  

 Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000 områder, Andre internationale beskyttelses-

områder (Ramsar), § 3 beskyttet natur, Plante og dyreliv)  

 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Kulturmiljøer, bevaringsværdige byg-

ninger og kirker, Jordbrug, Geologiske interesser, Beskyttede sten- og jorddiger)  

 Trafik og transport (Trafikafvikling/ -kapacitet, Sikkerhed/tryghed, Støj fra trafik)  

 Ressourceanvendelse (Arealforbrug)  

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Luft/emissioner og lugt, Grundvand og vandfor-

syning, Overfladevand, Støj og vibrationer)  

 Ledningsoplysninger (El-ledninger, Telefon- og datakabler, Vandforsyningsledninger) 

 Andre planer (Kommuneplan, Afstand til Esbjerg Lufthavn)  
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BILAG 2 

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER  

 

Der er i perioden mellem den 13. september 2019 til 4. oktober 2019 gennemført en høring af de 

berørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. Hø-

ringen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og konkrete projekter (VVM)51. 

 

Der er foretaget en høring af Esbjerg Kommune, Sydvestjyske Museer som ansvarligt arkæolo-

gisk museum, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer, lufthavnsmyndigheden og Miljøstyrel-

sen.  

 

Esbjerg Kommune 
Generelt 

Der er, efter Esbjerg Kommunes opfattelse, en problematik i forhold til processen omkring den 

fysiske udpegning af nye råstofgraveområder og den efterfølgende dialog med kommunerne og 

den efterfølgende afgrænsning af miljøvurderingen. 

 

Esbjerg Kommune finder det passende at der, et sted i planlægningsprocessen, gives kommu-

nerne mulighed for at komme med bemærkninger til den fysiske afgrænsning. Enten samtidig 

med at afgrænsningen af miljøvurderingen, eller før. 

Som de bedst egnede råstofområder udtømmes, vil udlæg af nye råstofgraveområder blive van-

skeligere. Det er derfor hensigtsmæssigt at der er en god dialog mellem region og kommuner så 

der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af råstofferne i kombination med de kommunale planinte-

ressser. 

 

Svar: Regionen indgår gerne i et samarbejde med kommunen om en langsigtet, hensigtsmæssig 

udnyttelse af råstofferne i kombination med de kommunale planinteresser.  Miljørapporten forhol-

der sig ikke til den gennemførte proces ved udpegning af råstofgraveområder, men kun til en mil-

jøvurdering af de områder, der er i forslag. Myndigheden er hørt i forbindelse med afgrænsningen 

af miljørapporten og har her mulighed for at fremkomme med viden, der er i myndighedens be-

siddelse og som ikke fremgår af afgrænsningsrapporten herunder også forhold, der kan påvirke 

afgrænsningen af forslag til graveområdet.   

 

Hostrup 

Planforhold mm. 

Esbjerg Kommune finder det passende at udvide det kommende råstofgraveområde så det omfat-

ter så meget som muligt af matrikel 3p, 4h samt 1t Hostrup By, Hostrup. Dermed undgår man at 

have ”hjørner” stående som måske vil være af begrænset interesse for en råstofindvinder hvis de 

skal medtages i en senere planlægning og dermed ikke er umiddelbart tilgængelige. 

 

Svar: Regionen er enig at der skal ske en hensigtsmæssig udnyttelse af råstofressourcen, herun-

der at der graves færdigt på de steder der i forvejen er påvirkede af råstofindvinding. Regionen 

vurderer at der vil gå nogle år før alle naboområder er færdiggravede. I den mellemliggende peri-

ode vil regionen fortsat gerne deltage dialog med de berørte kommuner om råstofgravning og ef-

terbehandling i området ved Vibæk-Hostrup-Alslev.    

 

  

                                                   
51 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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Indenfor det udpegede område er der en gammel kirkesti, der forbinder Hostrup Kirke og Alslev 

Kirke. Stiforløbet er den eneste forbindelse mellem de to byer igennem området. Kommunen fin-

der den bevaringsværdig. Forholdet omkring offentlighedens adgang til det åbne land bør belyses 

nærmere i miljøvurderingen. 

 

Svar: Vurdering af kirkestien medtaget i miljøvurderingen. 

 

Hvad angår landskabet, har Region Syddanmark, i samarbejde med Esbjerg og Varde Kommuner, 

fået udarbejdet et landskabsprospekt der belyser problematikkerne ved råstofindvinding i områ-

det. Dele af prospektet bør kunne anvendes i forhold til en analyse af den landskabelige konse-

kvens af indvindingen. 

 

Svar: Der henvises til landskabsprospektet i vurderingen af den landskabelige påvirkning i miljø-

rapporten. 

 

Naturforhold 

Inden for det foreslåede graveområde løber det offentlige vandløb Kurrekjær Bæk, der har sit ud-

spring i sydøst lige opstrøms Hostrupvej og løber i nordvestlig retning (og ikke modsat, som der 

står i screeningen). Vandløbet er rørlagt på de første cirka 500 meter inden for graveområdet 

(grå streg) og derefter åbent vandløb på de sidste cirka 200 meter (blå streg). De runde ringe på 

den grå streg er signaturen for brønde. 

 

 
 

Vandløbet sikrer afledning af vand fra de omkringliggende og opstrøms liggende. Der må ifølge 

vandløbsregulativet, for den åbne strækning, ikke ske udgravninger nærmere end 8 meter fra 

vandløbets kant, mens der for den rørlagte strækning ikke må ske udgravninger nærmere end 6 

meter fra ledningens midte. 

I forbindelse med eventuel gravning kan der ikke forventes tilladelse til udledning af grund-

vand/overfladevand til vandløbet. Eventuelle dræntilløb fra graveområdet til vandløbet lukkes i 

forbindelse med arbejdet, da der ellers vil være risiko for udvaskning af store mængder opslem-

met materiale til nedstrøms beskyttede vandløbsstrækninger. 
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Esbjerg kommune ser en problematik i at der indvindes råstoffer på en større strækning af begge 

sider af vandløbet. Denne problematik bør belyses i forhold til både hydrologi, natur, samt land-

skab. 

 

Svar:  

Ved den åbne del af vandløbsstrækningen mod nordvest vurderes vandspejlet at være på niveau 

med vandstanden i det terrænnære magasin. Det kan ikke afvises, at indvinding under grund-

vandsspejlet kan have en påvirkning på vandstand, hvis der sker ændringer i grundvandsstanden 

som følge af indvinding. Da der generelt ikke forventes egentlige sænkninger i og omkring råstof-

grave efter længere tids gravning, vurderes det, at en eventuel mindre afsænkning i grundvands-

standen vil være vil være lokal, og sandsynligvis ikke overstige de naturlige årstidsvariationer. 

Der skal tages højde for rørføringer og afstandskrav til vandløb i forbindelse med evt. råstofgrav-

ning i området, og det vurderes, at risikoen for påvirkning af vandløbet kan afhjælpes ved vilkår i 

gravetilladelsen.   

 

Sydvestjyske Museer 
Museet vurderer, at der er mulighed for fortidsminder på området. Museet anbefaler derfor en ar-

kæologisk forundersøgelse forud for igangsættelse af indvinding.  

 

Yderligere er der på Hostrup-områder to tidligere registrerede overpløjede gravhøje, som sand-

synligvis vil kræve en arkæologisk undersøgelse forud for destruktion. Behovet for dette vil kunne 

afklares i en forundersøgelse. 

 

Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 
Sundhedstilstand: (Forhold, der bør vurderes) Der er lagt en forudsætning ind om, at vilkår i tilla-
delsen overholdes. Det må være en konkret vurdering i tilladelsen og ikke en forudsætning i mil-
jøvurderingen. 
 
Svar: Det er korrekt, at miljøvurdering ikke laves under forudsætning af, at vilkår i en evt. tilla-
delse overholdes. 

 
§ 3 beskyttet natur udenfor planområde: (Forhold, der bør vurderes). 
 

Svar: Beskyttet natur jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3 vil blive beskrevet og vurderet.  

 
Habitatnaturtyper: (Forhold, der bør vurderes). 
 
Svar: Påvirkningen af habitatnaturtyper vil blive beskrevet og vurderet.  
 
Beskyttelseslinjer Eks. Skov-, Strandbeskyttelses-,Sø- eller Å-beskyttelseslinjer: (Forhold, der bør 
vurderes). 
 

Svar. Relevante beskyttelseslinjer vil blive beskrevet og vurderet.  
 
Arkæologiske forhold og fortidsminder: (Forhold, der bør vurderes) Vi oplever ofte at høringssvar 
fra lokale museer er mere detaljeret end de data vi selv kan fremskaffe. 
 
Svar: Høringssvar fra Sydvestjyske Museer er beskrevet og indarbejdet i miljøvurderingen.  
 
Vandforbrug: (Forhold, der bør vurderes) Det er forhold som kan påvirke omkringliggende natur 
og vandløb. Vurderingen er ikke underbygget, når vandforbruget ikke kendes. 
 

Svar: Miljøvurderingen laves på baggrund af den viden, der er i indeværende fase (plan).  

 
Lys og refleksioner: (Forhold, der bør vurderes). 
Nærmeste grusgrav ligger indenfor ca. 170 m. 
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Svar: Der vurderes på dette under kumulative effekter.  

 

 
 

 
Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 
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Region  Syddanmark har efterfølgende redigeret følgende afsnit: 6.1



27. april 2021   

Denne miljørapport har været i offentlig høring sammen med Forslag til Råstofplan 2020 for Region 

Syddanmark i perioden 1. februar til 29. marts 2021. 

Under høringen har Region Syddanmark modtaget høringssvar, der giver anledning til denne tilføjelse til de 

emner, der behandles i miljørapporten. De tilføjede oplysninger behandles i dette indstik. 

Opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder 
Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at regionen i miljørapporterne har overset, at der er foretaget en 

opdatering af udpegningsgrundlaget for de danske Natura 2000-områder. Indtil udpegningsgrundlaget er 

endeligt godkendt, skal en vurdering tage højde for både de fugle, arter og habitater, som tilføjes og fjernes 

fra udpegningsgrundlaget. Opdatering af udpegningsgrundlaget fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-

af-udpegningsgrundlaget/. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det er væsentligt for vurderingerne af 

påvirkning af Natura 2000-områderne, at både det gældende og det foreslåede udpegningsgrundlag indgår 

i vurderingen. 

I miljørapporten vedr. et potentielt graveområde ved Andholm i Aabenraa Kommune, behandles forholdet 

til det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i afsnit 6.3.1:  

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 2,4 km syd for det miljøvurderede areal. Det er Natura 2000-

område N96 ”Bolderslev Skov og Uge Skov”, som udgøres af Habitatområde H85, ca. 2,4 km syd for 

området. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er ”Lillebælt”, Fuglebeskyttelsesområde F47, som ligger ca. 

20 km nordøst for det miljøvurderede areal. Det er i rapporten konkluderet, at der ikke vil ske en påvirkning 

af gældende Natura 2000-områder eller deres udpegningsgrundlag, og at der ikke er behov for 

afværgeforanstaltninger (miljørapportens afsnit 6.3.1, 6.3.4 og 6.3.5). 

 

Opdatering af udpegningsgrundlag 
For Natura 2000-områderne er der foretaget følgende opdatering: 

Foreslået udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 85: 

 

 

 

 

 

 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/


27. april 2021   

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 47: 

 

Foreslået udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 58 ”Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted 

Vestermark” som ligger ca. 12,5 km syd for det miljøvurderede areal, og som ikke er behandlet i 

miljørapporten:  

 

For habitatområde nr. 85 er naturtypen brunvandede søer tilføjet og naturtypen bøg på mor med kristtorn 

er fjernet fra det foreslåede udpegningsgrundlag. For fuglebeskyttelsesområde nr. 47 er blåhals og rørdrum 

tilføjet og hvinand, toppet skallesluger, brushane, engsnarre og mosehornugle fjernet fra det foreslåede 

udpegningsgrundlag.  

Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et begrænset 

område i og omkring graveområdet. De tilføjede naturtyper og arter på områdernes udpegningsgrundlag 

vurderes ikke at ændre Natura 2000-områdernes sårbarhed overfor råstofgravning i det miljøvurderede 

areal. Ligeledes vurderes det, at arterne på fuglebeskyttelsesområde nr. 58 har ikke betydning for Natura 

2000-områdernes sårbarhed overfor råstofgravning i det miljøvurderede areal. På grund af afstanden til 

Natura 2000-områderne kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller arter på 

hverken Natura 2000-områdernes gældende eller foreslåede udpegningsgrundlag ej heller Natura 2000-

områdernes integritet. De foreslåede opdaterede udpegningsgrundlag medfører dermed ingen ændring i 

forhold til miljørapportens afsnit 6.3.4 og 6.3.5.  

 

 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 4/34 

 

Indholdsfortegnelse 
 
 
 

1. Indledning 7 

2. Ikke-teknisk resume 9 

2.1 Høring af berørte myndigheder 9 

2.2 Råstofressourcen 9 

2.3 Miljøpåvirkninger 9 

2.4 Vurdering Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

3. Metode 11 

3.1 Miljøpåvirkning 11 

3.2 Afværgeforanstaltninger 13 

3.3 0-alternativ 13 

3.4 Kumulative effekter 13 

4. Råstofressourcen 14 

5. Høring af berørte myndigheder 17 

5.1 Aabenraa Kommune 17 

5.2 Museum Sønderjylland 17 

5.3 Miljøstyrelsen 17 

5.4 Region Syddanmark 17 

6. Miljøvurdering 18 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 18 

6.1.1 Bebyggelse 19 

6.1.2 Trafik og transport 19 

6.1.3 Opsamling 21 

6.1.4 Mulige afværgeforanstaltninger 21 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 21 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 21 

6.2.2 Landskab 22 

6.2.3 Opsamling 25 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 25 

6.3 Naturinteresser 26 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 5/34 

 

6.3.1 Natura 2000, beskyttet natur, fredskov 26 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 28 

6.3.3 Beskyttelseslinjer 29 

6.3.4 Opsamling 29 

6.3.5 Mulige afværgeforanstaltninger 29 

6.4 Vandmiljø 30 

6.4.1 Grundvand og vandforsyning 30 

6.4.2 Overfladevand 32 

6.4.3 Jordforurening 32 

6.4.4 Opsamling 33 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 33 

6.5 0-alternativ 33 

6.6 Kumulative effekter 33 

7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 33 

 
 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 6/34 

 

Bilagsfortegnelse 
 
 
 
Bilag 1  
Miljøscreening og afgrænsning af miljørapportens indhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 7/34 

 

1. Indledning 
Hvert 4. år skal Regionsrådet gennemgå råstofplanen og tage stilling til, om der er behov for 
justeringer eller revision af den eksisterende Råstofplan. I den forbindelse skal forslag til 
fremtidige råstofgraveområder miljøvurderes efter gældende lovgivning, inden de kan indgå som 
råstofgraveområde i den kommende råstofplan for Region Syddanmark. Denne miljørapport 
omhandler et område med forekomst af sand, grus og sten, som er foreslået af Nymølle 
Stenindustrier A/S i forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer og forslag til Råstofplan 
2020, se figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1 Det miljøvurderede areal vist med sort stiplet streg. 

Der er indledningsvis foretaget en screening og afgrænsning af potentielle miljøpåvirkninger, som 
omfatter de faktorer, som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 4: den biologiske mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, 
materielle goder, kulturarv, landskab og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer, samt 
de planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel 
væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse.  
 
Der er gennemført en høring af screening og afgrænsning ved berørte myndigheder, og på 
baggrund af indkomne høringssvar er der foretaget en endelig afgrænsning af de miljøforhold, der 
skal behandles i nærværende miljørapport. Miljørapporten er således udarbejdet for at afklare 
hvilken miljøpåvirkning, det vil resultere i, hvis området udlægges som graveområde. 
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Miljørapporten indgår som en del af den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020, 
der udføres af Region Syddanmark. Det skal hertil bemærkes, at klimatiske faktorer, materielle 
goder alene behandles i den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020.  
 
Miljøvurderingen af råstofplanen sker i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og 
programmer. Når nye graveområder udlægges, skal de miljøforhold, der beskrives i 
miljøvurderingen, afvejes i forhold til råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af 
råstofressourcernes udnyttelse samt i forhold til erhvervsmæssige hensyn. 
 
I den nærværende miljørapport behandles derfor - udover miljømæssige forhold - også den rå-
stofressource, der forventes at være i området. 
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2. Ikke-teknisk resume 
Region Syddanmark ønsker med denne miljøvurdering at afklare, hvilken miljøpåvirkning det vil 
resultere i, hvis det miljøvurderede areal udlægges som graveområde for sand, grus og sten. 
 

2.1 Høring af berørte myndigheder 
Der er indkommet tre bidrag under høringen af de berørte myndigheder. Museum Sønderjylland 
har bidraget med bemærkninger vedrørende fund af fortidsminder og det miljøvurderede areals 
potentiale for at rumme jordfaste fortidsminder. Aabenraa Kommune har kommenteret og vurderet 
en række miljøemner, herunder beskyttet natur og arter, overfladevand, grundvand og landbrug 
og har desuden bidraget med viden om fund af beskyttede dyr og planter. Endelig har Region 
Syddanmark som tilladelsesmyndighed kommenteret miljørapportens afgrænsning i forhold til lys 
og refleksioner. 
 

2.2 Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal grænser mod syd, vest og nordøst op til råstofgraveområde Andholm, 
mens det mod nord grænser op til et mindre område, som ikke er udlagt i råstofplanen, og mod 
sydøst et efterbehandlet område. Råstofressourcen vurderes at udgøre ca. 1,5 mio. m3 sand, grus 
og sten, heraf 0,4 mio. m3 sand, grus og sten. Der er i denne beregning taget hensyn krav til 
skråninger mod naboarealer. 
 
Region Syddanmark vurderer, at området kan bidrage til råstofforsyningen i Region Syddanmark. 
 

2.3 Miljøpåvirkninger 
Det miljøvurderede areal (figur 1.1) omfatter eksisterende landbrugsarealer. Der findes kun 
ganske lidt bebyggelse i området hhv. nord og syd for det miljøvurderede areal. Der er ingen 
beboelse inden for selve det miljøvurderede areal eller i en afstand af 200 meter fra arealet. Inden 
for en afstand af 500 meter forekommer 1 fritliggende enfamiliehus og 4 stuehuse til 
landbrugsejendomme, alle beliggende ud til Andholmvej. 
 
Trafik som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes lokalt at medføre en 
uændret belastning med lastbiler i området, idet det drejer sig om samme indvinder, som graver 
på arealet syd derfor. Det vurderes, at ansøger vil benytte Andholmvej som adgangsvej og herfra 
til Bodumvej i syd, hvorfra der er kort afstand til den Sønderjyske Motorvej. Det vurderes i VVM-
redegørelsen, at trafikken ikke vil benytte det lokale vejnet i en grad, som adskiller sig fra de 
eksisterende forhold. Dvs. at mindre lokalveje kun vil benyttes i det omfang, det drejer sig om 
lokale mål.  
 
Det miljøvurderede areal ved Andholm ligger uden for de i kommuneplanen for Aabenraa 
udpegede landskabelige interesseområder, og der findes ingen retningslinjer for landskabet i 
området. Den landskabelige påvirkning vurderes at være mindre, da der i forvejen er 
råstofindvinding i området, som afgrænses af hhv. Sønderjyske Motorvej mod øst og Ribevej mod 
vest. 
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev vurderer på baggrund af reliefkort og historiske 
luftfotos, at den vestlige del af det ansøgte areal er destrueret ved tidligere råstofindvinding, mens 
det ikke kan udelukkes, at der på den østlige del af det miljøvurderede areal kan findes bevarede 
fortidsminder. Det er vurderet, at der er høj risiko for at støde på væsentlige, jordfaste 
fortidsminder ved anlægsarbejde inden for den østlige del af det miljøvurderede areal. 
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Det miljøvurderede areal rummer ikke beskyttet natur og vurderes ikke at være et egnet levested 
for bilag IV-arter. Råstofindvinding i det miljøvurderede areal vurderes derfor ikke at påvirke 
beskyttet natur eller arter negativt, ej heller forekomst af strandtudse, da der i området er mange 
egnede levesteder for denne art. Der vurderes desuden ikke at være risiko for påvirkning af 
Natura 2000-områder på grund af stor afstand hertil (2,4 km). 
 
Det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for 
indvindingsopland til almen vandforsyning. Arealet ligger ikke i nitratfølsomt indvindingsområde 
eller indsatsområde udpeget af staten. Der er ingen øvrige vandindvindere tæt ved arealet. 
 
Der vurderes primært at være en råstofforekomst under vandspejl, men beskyttelsen af det 
dybere primære grundvandsmagasin er beliggende under råstofforekomsten og bortgravning af 
denne vil ikke ændre sårbarheden nævneværdigt. Aabenraa Kommune ønsker, at der efter endt 
indvinding efterbehandles til naturformål, fritidsformål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden 
brug af pesticider og gødningsstoffer.  
 
Der er en beskyttet sø umiddelbart øst for det miljøvurderede areal og et mindre vandløb vest 
herfor. Søen er et tidligere graveområde. Der er sandsynligvis hydraulisk kontakt mellem 
sø/vandløb og det terrænnære grundvandsmagasin. Eventuel påvirkning kan imødegås dels ved 
at holde en afstand til søen, dels ved at der ved opstart af gravning under grundvandsspejl kun 
bortgraves moderate mængder ad gangen, således at risiko for påvirkning af grundvandsspejlet 
minimeres.   
 
Der er registreret en V1 kortlagt jordforurening umiddelbart sydvest for arealet. Råstofgravningen 
vurderes dog ikke at påvirke denne.  
 
Der er ikke identificeret øvrige projekter eller plan- og miljømæssige forhold, som kan have 
kumulativ effekt med udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde. 
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3. Metode 
Råstofplanen vil indeholde en udpegning af råstofgraveområder og retningslinjer for den fremti-
dige udnyttelse af områderne. Miljøvurderingen af hvert enkelt område anvendes dels som en 
vurdering af områdets egnethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde 
materiale, der kan udvindes, dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger. Med afsæt i 
vurderingerne af hvert enkelt område foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der skal 
indgå i den endelige råstofplan, hvilke miljøpåvirkninger dette kan medføre samt forslag til 
afværgeforanstaltninger og overvågning. Dette sammenskrives i miljørapporten til den samlede 
råstofplan. 
 
I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning af miljøstatus og vurdering af potentielle på-
virkninger ved realisering af råstofplanen inden for det pågældende område. 
 

3.1 Miljøpåvirkning 
Grundlæggende foretages miljøvurderingen på det samme detaljeringsniveau, som forslaget til 
råstofplanen har. Det betyder, at der tages udgangspunkt i en fuldstændig udnyttelse af hele 
råstofgraveområdet. 
 
Dette betyder, at hele området i forhold til vurderingen graves op. I den efterfølgende fase, hvor 
der skal gives konkrete gravetilladelser inden for graveområdet, vil der sandsynligvis ikke ske en 
fuldstændig udnyttelse af området. Dette kan dog ikke lægges til grund i denne miljørapport, da 
det afhænger af de mere detaljerede gravetilladelser. 
 
Ved hvert miljøemne foretages en skematisk opsamling af miljøpåvirkningen ud fra kriterierne i 
tabel 3.1. 
 

Kriterier Beskrivelse  

Sandsynlighed Ved ”sandsynlighed” 
forstås chancen for at 
en beskrevet 
miljøeffekt indtræffer. 

Sandsynligheden defineres som: 
Meget stor: Den pågældende påvirkning vil med 
vished indtræde. 
Stor: Der er overvejende sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Mindre: Der er en rimelig sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Lille: Der er lille sandsynlighed for, at 
påvirkningen vil indtræde. 
Meget lille: Der er ikke noget, der tyder på, at 
den pågældende påvirkning vil forekomme. 

Geografisk 
udbredelse 

Ved ”påvirkningens 
geografiske 
udbredelse” forstås 
den geografiske 
udstrækning en 
miljøpåvirkning 
forventes at have. 

International: Påvirkningen vil brede sig over 
Danmarks landegrænse. 
National: Påvirkningen omfatter en større del af 
Danmark (både hav og land). 
Regional: Påvirkningen er begrænset til 
planområdet og et område i en afstand på op til 
ca. 20-30 km. 
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Lokal: Påvirkningerne er begrænset til 
planområdet og områder umiddelbart uden for 
planområdet. 

Påvirkningsgrad Ved ”påvirkningsgrad” 
forstås, hvor kraftigt et 
miljøforhold påvirkes 
af planen. 

Stor: Det pågældende miljøemne vil i høj grad 
blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning 
ske tab af struktur eller funktion. 
Mindre: Det pågældende miljøemne vil i nogen 
grad blive påvirket og kan delvist gå tabt. 
Lille: Det pågældende miljøemne vil i mindre 
grad blive påvirket. Områdets funktion og 
struktur vil blive bevaret. 
Ingen: Det pågældende miljøforhold vil ikke blive 
påvirket. 

Varighed Ved ”påvirkningens 
varighed” forstås, hvor 
lang tid planens 
påvirkning vil finde 
sted. 

Vedvarende/på lang sigt: Påvirkningen varer i 
mere end 5 år efter, at anlægsfasen er afsluttet. 
Midlertidig/på mellemlang sigt: Påvirkningen 
vil forekomme i anlægsfasen og op til 5 år efter. 
Kortvarig: Påvirkningen vil altovervejende 
forekomme i anlægsfasen. 

Konsekvenser På baggrund af vurde-
ringen af planens 
påvirkning (sandsyn-
lighed, geografisk 
udbredelse, påvirk-
ningsgrad, påvirk-
nings varighed), samt 
en konkret vurdering af 
det enkelte miljø-
forhold foretages en 
samlet vurdering af 
planens konsekven-
ser. 

Væsentlig: Konsekvenserne er så betydende, at 
det ved en negativ påvirkning bør overvejes at 
ændre projektet, gennemføre afværgetiltag for at 
mindske påvirkningen eller afveje 
konsekvenserne i forbindelse med 
beslutningsprocessen om projektets realisering. 
Moderat: Konsekvenser er af en betydning, som 
ved en negativ påvirkning kræver overvejelser 
om afværgeforanstaltninger som led i 
realiseringen af projektet. 
Mindre: Konsekvenser er så begrænset, at der 
ikke vurderes behov for afværgeforan-
staltninger. 
Ingen/ubetydelig: Konsekvenser er så små, at 
de ikke er relevante at tage højde for ved 
projektets realisering. 

Tabel 3.1. Metode for vurdering af miljøpåvirkning. 

 
Planens konsekvenser for en miljøparameter kan være både positive og negative. Begge typer 
effekter er relevante for at beskrive planens miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderings-
reglerne. 
 
Positive miljøpåvirkninger er i skemaet altid fremhævet med samme grønne farve, uanset om 
konsekvensen er ubetydelig, mindre, moderat eller væsentlig. Negative miljøpåvirkninger er i 
skemaet altid markeret med rød (væsentlig effekt), gul (moderat effekt) eller ingen markering 
(mindre eller ingen/ubetydelig effekt). 
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Anvendelsen af farverne giver et hurtigt visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan 
derved bidrage til at skabe fokus på de valg, beslutningstagerne skal træffe. 
 
De steder, hvor det er relevant for at skabe overblik, opdeles miljøemnet i flere miljøforhold eller 
lokaliteter. Et udfyldt skema med skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning kan f.eks. se ud 
som tabel 3.2. 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Miljøforhold 1 Lille Regional Lille  Midlertidig Ingen / 
ubetydelig 

Miljøforhold 2 
 Mindre Lokal Mindre Kortvarig Moderat 

Miljøforhold 3 
 Stor  Regional Stor Vedvarende Væsentlig 

Miljøforhold 4 
 Mindre Lokal Stor Kortvarig Mindre 

Tabel 3.2. Eksempel på skematisk oversigt over vurderet miljøpåvirkning. 

 
3.2 Afværgeforanstaltninger  

De afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for planens indvirkning af 
miljøet, beskrives for det enkelte miljøemne.  
 

3.3 0-alternativ  
Det vurderes, hvilke miljøpåvirkninger 0-alternativet vil skabe. 0-alternativet er den udvikling, der 
vil ske, hvis planen ikke realiseres.  
 

3.4 Kumulative effekter  
Det vurderes, hvorvidt der er nogle kumulative effekter, altså hvorvidt der er eksisterende eller 
fremtidige påvirkninger fra andre projekter og planer, der giver en væsentlig miljøpåvirkning i 
sammenhæng/samspil med planens miljøpåvirkninger. 
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4. Råstofressourcen 
Det miljøvurderede areal grænser i syd og vest op til råstofgraveområdet Andholm, hvor der 
længere mod syd og sydøst aktuelt foregår indvinding af sand, grus og sten. Mod sydøst findes 
efterbehandlede arealer med gravesøer. Det miljøvurderede areal er en udvidelse af eksisterende 
råstofgraveområde. Figur 4.1 viser det miljøvurderede areal i forhold til råstofgraveområde 
Andholm samt områdernes status som afsluttet, aktiv og under ansøgning. 
 

 
Figur 4.1. Det miljøvurderede areal og råstofgraveområde Andholm i Råstofplan 2016. 

Det miljøvurderede areal er i figur 4.2 vist sammen med de eksisterende boringer, som er 
beliggende nærmest arealet, grundvandspotentiale1 og terrænkurver. Ansøger Nymølle 
Stenindustrier A/S har i 2017 udført en VVM-redegørelse for udvidelse af Andholm Grusgrav og 
heri indgår det miljøvurderede areal som en del af det samlede areal på 68,5 ha, som behandles i 
VVM-redegørelsen. 
 
De eksisterende boringer; DGU nr.: 160.1511, 160.579, 160.1508 og 160.1111 danner sammen 
med VVM-redegørelsen grundlag for vurdering af råstofressourcen i det miljøvurderede areal. 
 
Det miljøvurderede areal er overordnet set forholdsvis jævnt og falder overordnet fra nordvest 
mod syd og sydøst fra kote ca. 47 DVR90 til kote ca. 43 DVR90. Der beskrives i VVM-
redegørelsen, at der tidligere på dele af arealet har været gravet råstoffer over grundvandsspejlet, 
og ifølge Region Syddanmarks egne oplysninger er der tidligere gravet på hele det ansøgte areal. 
Terrænet afspejler dette forhold og kan bl.a. forklare den abrupte ændring i terrænet ned mod 
syd. 
 

                                                      
1 Grundvandspotentialet for det øverste betydende grundvandsmagasin. Grundvandskortlægning 
af Rødekro-Aabenraa-Kliplev-området. Samlerapport. 2010. 
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De terrænære aflejringer i det ansøgte område viser i henhold til jordartskortet (1:25.000) 
smeltevandssand med forekomst af senglacialt smeltevandssand og -grus i den nordlige del af 
arealet og længst mod øst-sydøst. Såfremt hele arealet har været gravet tidligere, må man 
formode, at disse jordartsbeskrivelser ikke stemmer længere. 
 
I de eksisterende boringer uden for det miljøvurderede areal er der i 2 af boringerne, DGU nr. 
160.1511 og 160.579, registreret et terrænnært vandspejl varierende mellem 1,32 og 3 m u.t. Af 
potentialekortet fremgår det, at grundvandets strømningsretning er sydøstlig, og at det ligger 
omkring kote 40 DVR90. 
 

 
Figur 4.2. Det miljøvurderede areal med boringer uden for området, potentialelinjer1 og terrænkurver.  

I de eksisterende boringer er der lithologiske informationer i tre af de fire boringer, DGU nr. 
160.1511, 160.1508 og 160.1111, mens 160.579 opgives som brønd. 
 
Under et tyndt muldlag varierende mellem 0,4 og 1 meter beskrives der sandede, grusede og 
stenede aflejringer til mellem 10 og 14 m u.t., hvor der anbores moræneler. Aflejringerne består 
mod vest hovedsageligt af svagt gruset til gruset, mellem- til grovkornet smeltevandssandssand 
og smeltevandsgrus og -sten, mens materialet bliver mindre groft mod syd, idet laget med sten og 
grus aftager betydeligt fra 7-10 meter til 2 meter.  
 
På baggrund af de eksisterende boringer og beskrivelsen af råstofferne i VVM-redegørelsen kan 
materialet anvendes til vej- og anlægsmaterialer som bundsikringsmateriale og stabilt grus og 
ligeledes anvendes til betonprodukter. Der foreligger dog hverken sigteanalyser, SE-analyser eller 
analyser for methylenblåt, hvilket er nødvendigt for med sikkerhed at kunne vurdere materialets 
anvendelighed. Ligeledes foreligger der ikke analyser til vurdering af materialets egnethed som 
tilslag til beton. 
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Råstofforekomsten er kun beskrevet overordnet i VVM-redegørelsen, ligesom der ikke er 
beskrevet gravedybde, og ellers kun ud fra de eksisterende boringer, som er beliggende mellem 
ca. 70 og 200 meter fra det miljøvurderede areal. 
 

Tabel 4.1. Råstofindvinding. Tabellen opsummerer forhold på arealet med væsentlig betydning for 
råstofindvinding. Tallet i højre kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er 
dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er 
sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er veldokumenteret. 

Råstofressourcen vurderes at udgøre ca. 1,5 mio. m3 sand, grus og sten. Heraf ca. 374.000 m3 
grus og sten > 2 mm.  
 
Der er i denne beregning taget hensyn til krav til skråninger mod naboarealer, veje mv.  
 

Forslag  Sikkerhed 
Andholm   
Areal (ha) 8,9  
Sand, grus og sten i alt 
(1000 m3) 1479 3 

Grus og sten > 2 mm. i alt 
(1000 m3) 374  

Forekomstens dybde (m 
u.t.) 30 meter  3 

Overjord 0 meter 3 
Gravning under 
grundvandsspejl 

Mindst 80 % af ressourcen ligger under 
grundvandsspejl, jf. VVM-redegørelsen 4 

Anvendelse Bundsikringsmateriale, stabilt grus og tilslag til 
beton 3 

Forsyningspotentiale Sønderjylland og Region Syddanmark  
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5. Høring af berørte myndigheder 
I perioden 21. august 2019 til 13. september 2019 er der gennemført en høring af berørte 
myndigheder af miljøscreeningen og afgrænsningen af miljørapportens indhold. Høringen er 
gennemført i overensstemmelse med miljøvurderingsloven. 
 
Der er foretaget høring af Aabenraa Kommune, Miljøstyrelsen, Museum Sønderjylland som 
ansvarligt arkæologisk museum og Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed på 
råstofområdet. 
 

5.1 Aabenraa Kommune 
Aabenraa Kommune anfører, at i forbindelse med råstofindvinding og relaterede 
aktiviteter skal det sikres, at der ikke kan ske erosion, nedskridning eller anden ødelæggelse af 
vandløbenes brinker. Kommunen oplyser endvidere, at den ikke er bekendt med forekomst af 
fredede eller beskyttede arter i eller i nærheden af det miljøvurderede areal, samt at det er 
kommunens vurdering, at forstyrrelsen ved råstofindvinding på det nye areal ikke vil have en 
negativ påvirkning på eventuelle Bilag IV-arter. Der er gjort et fund af strandtudse i 2012 i en 
råstofsø ca. 550 m sydvest for det miljøvurderede areal, men da der er adskillige oplagte 
opholdsområder mellem søen og det miljøvurderede areal, vurderer kommunen, at de nye 
aktiviteter ikke vil påvirke strandtudsen i negativ retning. 
 
Kommunen vurderer at udpegning af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde ikke vil 
være i strid med kommuneplanens udpegning af økologisk forbindelse, hvis vandløbet (Andholm 
Bæk) og dets bræmmer opretholdes.  
 
I forhold til grundvand anfører kommunen et generelt ønske om, at der for området bliver stillet 
vilkår om efterbehandling til naturformål, fritidsformål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden 
brug af pesticider og gødningsstoffer. 
 

5.2 Museum Sønderjylland 
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev oplyser, at de på baggrund af reliefkort og 
historiske luftfotos vurderer, at den vestlige del af det ansøgte areal er destrueret ved tidligere 
råstofindvinding, mens det ikke kan udelukkes, at der på den østlige del af det miljøvurderede 
areal kan findes bevarede fortidsminder.  
 
Omkring det miljøvurderede areal er der registreret flere væsentlige fortidsminder – især gravhøje. 
Museet vurderer, at der er høj risiko for at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved 
anlægsarbejde inden for den østlige del af det miljøvurderede areal. Museet anbefaler derfor en 
frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde inden for den østlige del af det miljøvurderede 
areal.  
 

5.3 Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger i forbindelse med myndighedshøringen. 
 

5.4 Region Syddanmark 
Region Syddanmark præciserer til screening og afgrænsning af miljørapportens indhold i forhold 
til lys og refleksioner, at i hele vinterhalvåret kan der være tidspunkter, hvor der graves, når det er 
mørkt.   



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 18/34 

 

6. Miljøvurdering 
Der foretages i det efterfølgende dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold, dels en 
vurdering af de miljøforhold, som udlægget til råstofgraveområde potentielt kan medføre.  
 
Datagrundlaget for miljøvurderingen udgøres af informationer fra forslagsstiller, tidligere 
miljøvurdering af området og tilgrænsende graveområde, samt en lang række forskellige temaer 
fra offentlige databaser. Det vurderes, at det materiale, der har været tilgængeligt som grundlag 
for udarbejdelse af miljøvurderingen, har været tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige 
afvejninger og vurderinger. 
 

6.1 Bebyggelse og infrastruktur 
Der findes kun ganske lidt bebyggelse i området hhv. nord og syd for det miljøvurderede areal. 
Der er ingen beboelse inden for selve det miljøvurderede areal eller i en afstand af 200 meter fra 
arealet. Inden for en afstand af 500 meter forekommer 1 fritliggende enfamiliehus og 4 stuehuse 
til landbrugsejendomme, alle beliggende ud til Andholmvej. 
 

 
Figur 6.1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærheden af det miljøvurderede areal. 
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På Figur 6.1 fremgår det miljøvurderede areal med to afstandszoner på henholdsvis 200 og 500 
meter. Inden for disse afstande er der en række forskellige boliger, se tabel 6.1. 
 

 Inden for området Antal - 200 meter Antal - 500 meter 

Fritliggende enfamiliehus 0 0 1 

Stuehus til landbrugsejendom 0 0 4 

Samlet antal boliger 0 0 5 
Tabel 6.1. Antal boliger omkring det miljøvurderede areal. 

 
6.1.1 Bebyggelse 

Bebyggelse og beboere tæt på en råstofgrav kan potentielt blive påvirket af støj, idet alle 
maskiner og køretøjer i en råstofgrav udsender støj fra motorer. Derudover kan gravning og 
flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj.   
 
Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 
henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og således, 
at der tages højde for gener for omgivelserne. Nærmeste beboelser er beliggende knap 300 
meter hhv. nord og syd for arealet. Der vil i en eventuel tilladelse blive stillet krav til indretning og 
drift af grusgraven således, at eventuelle negative påvirkninger kan afværges. Der foregår aktiv 
indvinding syd for det miljøvurderede areal, men idet inddragelsen af arealet vil ske gradvist, som 
andre arealer bliver færdiggravet, vurderes påvirkningen at være uændret. Dette redegøres der 
ligeledes for i VVM-redegørelsen, hvor støjberegninger viser, at de vejledende støjgrænser vil 
kunne overholdes med god margin. Miljøpåvirkningen i forhold til bebyggelse vurderes således at 
være mindre. 
 

6.1.2 Trafik og transport 
I forbindelse med selve råstofindvindingen vil maskiner og køretøjer i en råstofgrav samt ved 
transporten til og fra området udsende støj fra motorer, og maskiner og køretøjer kan forurene 
luften med især NOx og partikler, som kan påvirke menneskers sundhed. Indvindingen vil foregå i 
åbent land, hvor der vil ske en opblanding og stor fortynding af de udledte stoffer, og dermed vil 
luftkvaliteten ikke blive påvirket væsentligt.  
 
Derudover kan flytning af råstoffer medføre rystelser og impulsstøj. Transporten til og fra området 
med tung trafik kan endvidere resultere i en mindsket trafiksikkerhed.  
 
Disse er alle gener, som kan påvirke beboere tæt ved råstofgraven og transportvejene. Det 
miljøvurderede areal ligger op til Andholmvej i vest. Andholmvej er en del af Hærvejen, som især 
anvendes som cykel- og vandrerute. Da der er tale om bløde trafikanter, vil der være risiko for 
ulykker ved råstoftransport ad Andholmvej. 
 
Det miljøvurderede areal kan lokalt indvirke på trafikafviklingen, trafikbelastningen eller støjen fra 
trafikken med tunge køretøjer i forbindelse med driften ved kørsel til og fra anlægget. Den trafikale 
påvirkning vurderes at være væsentlig, såfremt Andholmvej vil blive benyttet som vejadgang til 
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det miljøvurderede areal. Imidlertid gøres der i VVM-redegørelsen2 rede for, at trafikken ikke vil 
benytte det lokale vejnet i en grad, som adskiller sig fra de eksisterende forhold. Dvs. at mindre 
lokalveje kun vil benyttes i det omfang, det drejer sig om lokale mål. Det vurderes derfor, at 
forslagsstiller vil benytte og forlænge den interne kørevej, som benyttes i den tilgrænsende 
råstofgrav mod syd således, at trafikken ledes direkte ud via Bodumvej i syd, og herfra videre til 
den Sønderjyske Motorvej. Dette kan dog ikke entydigt udledes af VVM-redegørelsen. 
 
Den trafikale påvirkning som følge af råstofindvindingen i det miljøvurderede område vurderes 
derfor lokalt at medføre en uændret belastning med lastbiler i området, idet det drejer sig om 
samme indvinder, og vurderes derfor at være moderat.  
 
Aabenraa Kommune vil i forbindelse med en eventuel indvindingstilladelse som vejmyndighed 
skulle give en tilladelse efter lov om offentlige veje og vil i den forbindelse kunne stille vilkår for 
afvikling af trafikken.  
 

 
Figur 6.2. Kort over veje og bygninger i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 
  

                                                      
2 Nymølle Stenindustrier A/S, marts 2017: VVM-redegørelse for udvidelse af Andholm Grusgrav. 
Enbicon Aps. 
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6.1.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Bebyggelse Mindre Lokal Lille Midlertidig Mindre 

Trafik og 
transport Mindre Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Tabel 6.2. Samlet vurdering af miljøpåvirkning af bebyggelse og infrastruktur. 

6.1.4 Mulige afværgeforanstaltninger 
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til bebyggelse. For at 
sprede trafikken i området, sker udkørsel i dag via både Andholmvej og Bodumvej. Vejadgang 
behandles som en del af den konkrete sagsbehandling ved en evt. ansøgning om tilladelse til 
råstofgravning.   
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og gravefelter mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 
 

6.2.1 Arkæologi og fortidsminder 
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev oplyser, at de på baggrund af reliefkort og 
historiske luftfotos vurderer, at den vestlige del af det ansøgte areal er destrueret ved tidligere 
råstofindvinding, mens det ikke kan udelukkes, at der på den østlige del af det miljøvurderede 
areal kan findes bevarede fortidsminder.  
 
Det miljøvurderede areal er placeret højt i terrænet og tæt ved vand. Museet oplyser, at man i 
forhistorisk tid foretrak netop en sådan beliggenhed, når man skulle anlægge sine bopladser og 
gravhøje. Omkring det miljøvurderede areal er der da også registreret flere væsentlige 
fortidsminder – især gravhøje. Til disse gravhøje må høre en eller flere bopladser, som må ligge i 
nærheden. På den baggrund vurderer museet, at der er høj risiko for at støde på væsentlige, 
jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for den østlige del af det miljøvurderede areal, se 
figur 6.3. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde inden for 
den østlige del af det miljøvurderede areal. Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en 
vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives, eller om det vil være nødvendigt 
yderligere at foretage en egentlig arkæologisk udgravning. 
 
Ifølge Region Syddanmarks egne oplysninger er der tidligere gravet på hele det ansøgte areal, se 
figur 4.1. Miljøpåvirkningen i forhold til arkæologi og fortidsminder vurderes derfor at være mindre. 
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Figur 6.3. Kort fra Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev visende det miljøvurderede 
areal med rød polygon. Den skraverede del af det miljøvurderede areal vurderes af museet at 
være destrueret og uden bevarede fortidsminder. Fredede fortidsminder er markeret med numre 
på rød baggrund. Ikke‐fredede fortidsminder er markeret med numre på gul baggrund. 
 

6.2.2 Landskab 
Geologi 
Det miljøvurderede areal er omfattet af Aabenraa Kommunes udpegning af værdifulde geologiske 
områder. I Aabenraa Kommuneplan beskrives de geologiske interesser som områder, der har stor 
betydning for forståelsen af Danmarks geologi, og de processer og naturkræfter, som har skabe 
landet. Området ligger ikke inden for nationale geologiske interesseområder. 
 
Det aktuelle geologiske interesseområde kaldes Vojens-Søst og omfatter en del af 
Hovedopholdslinjen for isens maksimale udbredelse i Danmark under den sidste istid Weichsel-
istiden. Øst for Hovedopholdslinjen ses det kuperede landskab bestående af bl.a. morænebakker 
og dødislandskaber, mens der vest for Hovedopholdslinjen ses et næsten fladt landskab, som kun 
afbrydes af de spredte bakkeøer fra den næstsidste istid Saale, se figur 6.4. 
 
I kommuneplanen for Aabenraa Kommune skal byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, 
beplantning, kystsikring m.m. inden for områder udpeget som Værdifulde geologiske områder, 
søges udformet, så de understøtter landskabets dannelsesformer, og byggeri og anlægsarbejder, 
beplantning m.v., som kan sløre de geologiske landskabstræk, skal så vidt muligt undgås. 
Geologiske profiler af enestående og af særlig værdi i kystklinter og råstofgrave skal søges holdt 
åbne og tilgængelige. 
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De geologiske interesser i området vil blive påvirket ved indvinding af råstoffer. Der er gennem tid 
sket en betydelig landskabelig prægning af hele området øst, syd og vest for det miljøvurderede 
areal af tidligere og nuværende råstofindvinding både over og under grundvandsspejl. 
 
Netop hele områdets beliggenhed tæt op ad Hovedopholdslinjen har bidraget til områdets gode 
råstoffer med generelt høje stenprocenter og har gjort området ved Rødekro til et attraktivt 
område for indvinding af råstoffer, som også de mange råstofsøer vidner om. 
 
Det vurderes derfor, at det miljøvurderede areal vil blive præget af indvinding af råstoffer. Men idet 
hele området omkring i forvejen bærer tydeligt præg af mange års indvinding sammenholdt med, 
at området ikke er et nationalt geologisk interesseområde, vurderes den samlede påvirkning at 
være moderat for det miljøvurderede areal. 
Det er Region Syddanmark, der i forbindelse med en evt. råstofansøgning stiller vilkår, der 
beskriver, hvordan landskabet efter endt gravning bliver efterbehandlet. 
 
Landskab 
Det miljøvurderede areal ved Andholm ligger uden for de i kommuneplanen for Aabenraa 
udpegede landskabelige interesseområder, og der findes ingen retningslinjer for landskabet i 
området.  
 
Arealet ligger i et morænelandskab fra sidste istid med overvejende sandbund og ligger mellem 
Genner ås mod sydøst og hedesletten mod vest, se figur 6.4. 
 



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 24/34 

 

 
Figur 6.4. Udsnit af Per Smeds landskabskort. Det vurderede areal (markeret med blåt med rød ring 
omkring) ligger på en moræneflade med overvejende sandbund.  

Endvidere ligger arealet i et område mellem Ribevej og Sønderjyske Motorvej og mod syd 
Bodumvej og syd derfor byerne Lunderup Mark, Rødekro og industriområdet, Brunde. Arealets 
anvendelse er landbrug, men grænser mod øst til et tidligere graveområde og lige vest og syd for 
området er der pågående råstofgravning. Figur 6.5 viser det miljøvurderede areal set fra 
Andholmvej. 
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Figur 6.5. Det miljøvurderede areal set fra Andholmvej, vest for området. 

Råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vurderes ikke at være i strid med 
kommuneplanens retningslinjer vedrørende landskab. Den landskabelige påvirkning vurderes at 
være mindre, da der i forvejen er råstofindvinding i området, som afgrænses af hhv. Sønderjyske 
Motorvej mod øst og Ribevej mod vest. Den endelige visuelle påvirkning af landskabet vil 
afhænge af en konkret efterbehandlingsplan. Det forventes at området hovesageligt 
efterbehandles til sø-arealer, ligesom i de tilstødende områder, da ressourcen primært findes 
under grundvandsspejlet. Det er Region Syddanmark, der i forbindelse med en evt. 
råstofansøgning stiller vilkår, der beskriver, hvordan landskabet efter endt gravning bliver 
efterbehandlet. 
 

6.2.3 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Arkæologi og 
fortidsminder Mindre Lokal Stor  Vedvarende Mindre 

Landskab Stor Lokal Stor Vedvarende Moderat 
Tabel 6.3. Samlet miljøpåvirkning af landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi. 

 
6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til landskab, fortidsminder 
og arkæologi. 
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Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og afstande mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.3 Naturinteresser 
Relevante naturinteresser og kommunale naturudpegninger er vist samlet på figur 6.6. 
 

 
Figur 6.6. Kort over naturinteresser og kommunale naturudpegninger i nærhed af det miljøvurderede areal. 

 
6.3.1 Natura 2000 og beskyttet natur 

Beskyttet natur og arter 
Det miljøvurderede areal udgøres af dyrket mark omgivet af levende hegn og HNV-værdien3 for 
arealet er lav (0-3). Indenfor arealets afgrænsning er der ikke forekomst af arealer, som er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttet natur (§3-beskyttelse). Mod øst 
grænser det miljøvurderede areal op til en større beskyttet sø og et §3-beskyttet vandløb 
(Andholm Bæk). Ændringer af §3-beskyttede arealers tilstand kræver dispensation efter 
naturbeskyttelsesloven.  
 
Søen er en råstofgravesø, som er opstået i 1970’erne. Den har etableret en naturlig tilstand på 
nuværende tidspunkt. Aabenraa Kommune anfører i sit høringssvar, at der ved råstofindvinding 
på det miljøvurderede areal skal sikres en bræmme mellem søen og råstofindvindingen på 
minimum fem meter for at sikre, at der ikke opstår direkte kontakt mellem søen og råstofgraven. 
Vedrørende Andholm Bæk anfører Aabenraa Kommune, at vandløbets to-meter-bræmme skal 

                                                      
3 HNV – High Nature Value, vægter naturværdien af et areal ud fra 14 parametre, der spænder fra 
landskabsforhold og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi 
på op til 13. 
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overholdes, og at det i forbindelse med meddelelse af en råstoftilladelse skal sikres, at der ikke 
kan ske erosion, nedskridning eller anden ødelæggelse af vandløbenes brinker.  
 
En række plante- og dyrearter er i medfør af habitatdirektivets bilag IV særligt beskyttede (bilag 
IV-arter). Beskyttelsen gælder såvel indenfor som udenfor Natura 2000-områderne, dvs., at der 
ikke må gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder. For bilag IV-planter gælder, 
at bestande ikke må reduceres eller deres levesteder forringes uanset hvilket livsstadie de 
befinder sig i. Derudover skal der tages hensyn til forekomsten af fredede eller sjældne og truede 
planter og dyr opført på den danske rødliste. 
 
Der er foretaget databasesøgning efter forekomst af bilag IV-arter, fredede arter og rødlistede 
arter indenfor de miljøvurderede områder. Der er søgt i databaserne Naturdata (Danmarks 
Miljøportal) og Naturbasen (Danmarks Fugle og Natur). Der er ikke registreret forekomster af bilag 
IV-arter eller andre fredede, rødlistede eller sjældne plante- eller dyrearter inden for det 
miljøvurderede areal. 
 
Det miljøvurderede areal ligger indenfor det naturlige udbredelsesområde for en række bilag IV-
arter4. Det omfatter: flere arter af flagermus, markfirben samt stor vandsalamander og spidssnudet 
frø. 
 
Der vurderes ikke at være egnede levesteder for bilag IV-arter indenfor det miljøvurderede areal, 
da arealet alene anvendes til landbrug. De omgivende læhegn kan have funktion som ledelinjer 
for områdets flagermus, og der kan være bilag-IV-padder i de nærliggende enge og vandhuller. 
Da der er tale om et landbrugsareal, og der ikke er oplagte overvintringslokaliteter og tilsvarende i 
umiddelbar nærhed, vurderes det, at arealet ikke er attraktivt for markfirben, som er særligt knyttet 
til lysåbne sandede lokaliteter. 
 
Aabenraa Kommune oplyser i sit høringssvar, at der er gjort fund af strandtudse i 2012 i en 
råstofsø ca. 550 meter sydvest for det miljøvurderede areal. Kommunen anfører, at strandtudsen 
er i stand til at vandre mere end én km, men da der er adskillige oplagte opholdsområder mellem 
søen og det miljøvurderede areal, vurderes det, at de nye aktiviteter ikke vil påvirke strandtudsen i 
negativ retning. Aabenraa Kommune oplyser desuden, at der ikke er kendskab til fund af arter af 
dyr og planter med anden beskyttelse eller fredning i området, men selve området og 
naturområderne nær området kan rumme plante- og dyreliv, der er beskyttet.  
 
På det foreliggende grundlag vurderes det, at risikoen for miljøpåvirkning af bilag IV-arter er 
ubetydelig. Det er ikke muligt at vurdere de helt konkrete påvirkningsfaktorer, da der ikke 
foreligger en konkret grave- og efterbehandlingsplan, og da de konkrete forhold vedrørende 
forekomsten af plante- og dyrearter, herunder bilag IV-arter, kan ændre sig inden en ansøgning 
om gravetilladelse foreligger. Forekomst af bilag IV-arter og risiko for negative påvirkninger af 
deres levesteder skal derfor altid vurderes nærmere og evt. undersøges forud for, at en 
råstoftilladelse gives. 

                                                      
4 Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i 
administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig 
rapport fra DMU nr. 635. 226 s. http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf 
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Råstofgravning kan ved efterbehandling til natur, medføre nye levesteder for bl.a. bilag IV-arter og 
bedre økologiske forbindelser. 
 
Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 2,4 km syd for det miljøvurderede areal, Det er Natura 
2000-område N96 ”Bolderslev Skov og Uge Skov”, som udgøres af Habitatområde H85, ca. 2,4 
km syd for området. Nærmeste Fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde er Lillebælt, 
Ramsarområde R15 og Fuglebeskyttelsesområde F47, som ligger ca. 20 km nordøst for det 
miljøvurderede areal. 
 
Tilladelser til aktiviteter i eller uden for Natura 2000-områder må ikke skade de arter eller 
naturtyper, som området er udpeget for. Derfor skal der foretages en vurdering af, om vedtagelse 
af Forslag til Råstofplan 2020, med udlægning af det miljøvurderede areal, i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter, kan have en væsentlig negativ påvirkning på de arter 
og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare. 
 
Natura 2000-området har et areal på 154 hektar og er udpeget for kalkrige og næringsrige søer, 
en række forskellige skovtyper samt stor vandsalamander. Området er desuden et af de meget få 
danske levesteder for bjergsalamander. Udpegningsgrundlaget er vist på figur 6.7, som er fra 
Natura 2000-plan 2016-2021. 
 

 
Figur 6.7 Udpegningsgrundlag for det nærmest liggende Natura 2000 område. 

  
Råstofgravning i det miljøvurderede areal kan medføre påvirkninger af grundvandsstanden i et 
begrænset område i og omkring graveområdet. På grund af afstanden til Natura 2000-området 
kan det afvises, at råstofindvindingen vil kunne påvirke naturtyper eller arter på Natura 2000-
områdets udpegningsgrundlag, eller Natura 2000-områdets integritet.  
 
Det vurderes desuden, at emissioner af kvælstofoxider fra graveaktiviteterne vil være 
begrænsede og lokale og derfor ikke vil medføre målbare forøgelser af luftens indhold af 
kvælstofoxider i Natura 2000-området. 
 

6.3.2 Kommunal naturudpegning 
Den sydøstlige og vestlige del af området er udpeget som økologisk forbindelse. Ifølge 
kommuneplanen må ændringer i arealanvendelsen indenfor disse områder, ikke i væsentlig grad 
forringe det vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder. Dyr og planters mulighed for 
spredning gennem det miljøvurderede areal vil være væsentligt forringet, mens der er 
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råstofindvinding på arealet. Aabenraa Kommune anfører i sit høringssvar, at eftersom vandløbet 
og dets bræmmer opretholdes, så spredningsmulighederne ikke forringes, og selve 
graveaktiviteterne er af midlertidig karakter, vurderes det, at udvidelsen af råstofområdet ikke vil 
være i strid med udpegningen. Den langsigtede påvirkning vurderes at være neutral ved 
efterbehandling til landbrug og positiv, hvis der efterbehandles til natur. 
 

6.3.3 Beskyttelseslinjer 
Den østlige tredjedel af det miljøvurderede arealer ligger inden for søbeskyttelseslinje. Indenfor 
søbeskyttelseslinjen må der ikke uden dispensation fra kommunen foretages terrænændringer. 
 
Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde 
landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante og dyreliv.  
Væsentlige terrænændringer vurderes at være midlertidige ved for eksempel oplag af muld og 
overjord i volde, hvilket kan medføre negativ påvirkning af søen som landskabselement og 
funktion som spredningskorridor, mens efterbehandling til natur kan være i overensstemmelse 
med beskyttelseslinjens formål. Der vurderes at være risiko for en mindre miljøpåvirkning. 
 

6.3.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Beskyttet 
natur Lille Lokal Ingen 

Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Bilag IV-arter 
mv. Lille Lokal Lille 

Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Natura 2000 Meget lille Regional Lille 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Kommunal 
natur-
udpegning 

Lille Lokal  Ingen 
Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Ingen/ 
ubetydelig 

Beskyttelses-
linjer Mindre Lokal Mindre 

Midlertidig/ 
mellemlang 
sigt 

Mindre 

Tabel 6.4. Samlet miljøpåvirkning af naturinteresser. 

 
6.3.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i relation til naturinteresser.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde, -afstande og 
gravefelter mv i forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden 
eventuelle vilkår, som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end 
råstofloven. 
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6.4 Vandmiljø 
Figur 6.8 viser relevante temaer om grundvand, vandforsyning, overfladevand og jordforurening. 

 
Figur 6.8. Drikkevandinteresser, boringer, overfladevand og jordforurening. 

 
6.4.1 Grundvand og vandforsyning 

Det miljøvurderede areal ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for 
indvindingsopland til almen vandforsyning.  
 
Det miljøvurderede område er ikke udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og derfor heller 
ikke som indsatsområde. Det primære grundvandsmagasin må på den baggrund være kortlagt til 
lille sårbarhed overfor nitrat og dermed påvirkning fra terræn. I statens grundvandskortlægnings-
rapport5 er der også angivet et betydeligt (> 50 meter) dæklag over det primære magasin.  
 
Nærmeste registrerede aktive vandforsyningsboring er en privat husholdningsboring, DGU nr. 
160.1096, beliggende ca. 750 meter nordøst for området. Endvidere er der en 
markvandingsboring, DGU nr. 160.770, ca. 520 meter sydvest for området. Boringen er dog 
tilknyttet et anlæg, der ikke er aktivt. Endelig er der en markvandingsboring ca. 775 meter mod 
nordvest, DGU nr. 160.677. Heller ikke den boring er tilknyttet et aktivt anlæg, men der er 
indvundet 20.000 m3 i 2018, men ellers er der ikke indberettet nogen indvinding siden 1995. 
 
De geologiske forhold i området er generelt komplekse, med en kvartær lagserie af varierende 
tykkelse bl.a. pga. af meget varierende dybde til prækvartæroverfladen, der er præget af relativt 
smalle, men ret dybe begravede dale, som krydser gennem området i primært øst-vestlige og 
nordøst-sydvestlige retninger. Endvidere optræder hovedopholdslinjen og markante 
randmorænestrøg i området samt et netværk af tunneldale mellem Rødekro og Aabenraa Fjord. 
                                                      
5 Grundvandskortlægning af Rødekro-Aabenraa- Kliplev-området. Samlerapport. Miljøcenter Ribe 
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Det er således vanskeligt at afgrænse et entydigt primært grundvandsmagasin og et terrænnært 
magasin, men overordnet udgøres det primære magasin af nedre kvartære magasin og dybere 
prækvartære magasin. 
 
Det miljøvurderede område ligger tæt ved et vandskel, hvor grundvandet strømmer hhv. mod 
sydøst mod Aabenraa Fjord eller mod sydvest. I statens kortlægningsrapport4 er der vist et 
potentiale for det ”øverste betydende grundvandsmagasin”. Det miljøvurderede område vurderes 
at ligge, hvor grundvandet strømmer mod sydvest, mod fjorden. Potentialet er beliggende omkring 
kote 42 DVR90, hvilket er i overensstemmelse med vandspejlet i de vurderede boringer. 
 
Terrænet i området er beliggende i kote 45-46 DVR90 længst mod vest men falder hurtigt til 
omkring kote 44 og videre til 43 i den østlige del af området. I forhold til det forventede vandspejl 
omkring kote 42 DVR90, ligger langt hovedparten af råstofressourcen under vandspejl.  
 
Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces og råstofgravning kan ifølge Miljøsty-
relsen sammenlignes med risikoen for forurening af grundvandet i forbindelse med den uregu-
lerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbehandling med tunge maskiner i 
landbruget.  
 
Det gælder generelt, at fjernelse af overjorden medfører forøget sårbarhed af grundvandet over 
for både nitrat og pesticider, men i indvindingsfasen tilføres der ikke nitrat og pesticider. Da den 
umættede zones tykkelse vil være mindsket efter indvindingen, vil den infiltrerende nedbør 
hurtigere nå grundvandsspejlet, og sårbarheden af det øvre grundvand vil derfor som regel være 
større efter råstofindvinding, end før indvindingen begyndte. Det skal dog understreges, at der 
vurderes at være et betydeligt dæklag af ler under det bortgravede sand og grus, hvorfor 
beskyttelsen og dermed sårbarheden af det primære magasin ikke ændres nævneværdigt. 
Effekter af gravning under grundvandsspejl er belyst i Miljøstyrelsens projekt nr. 5266, hvor det 
konkluderes, at der generelt ikke ses egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere 
tids gravning. 
 
I de fleste tilfælde vil råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kva-
litative påvirkninger af grundvandet7. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb 
af forurenet vand fra naboarealer og muligheden for pyritoxidation med deraf følgende frigivelse af 
sulfat, forsuring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller 
okkerudfældning. 
 
I sit høringssvar har Aabenraa Kommune anført, at såfremt der skal graves i området er det 
kommunens ønske, at gravearbejder efterbehandles til naturformål, fritidsformål eller ekstensivt 
landbrug og skovbrug uden brug af pesticider og gødningsstoffer. Da en stor del af 
råstofressourcen findes under grundvandsspejlet, og da der ikke forekommer overjord i området, 
forventes der at blive efterbehandlet til natur i form af en stor gravesø, og råstofgravning vil derfor 
medføre, at tilførslen af pesticider og gødningsstoffer ophører indenfor det miljøvurderede areal. 
                                                      
6 Følgevirkning af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 526. Miljøstyrelsen 
2000. 
7 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarb. for Region 
Syddanmark. Grontmij, 2012. 
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Bortgravning af råstofforekomsten vurderes kun i meget begrænset omfang at ændre på 
sårbarhedsvurderingen af det primære grundvandsmagasin, da det beskyttende dæklag af 
moræneler over magasinet vurderes at være til stede under råstofferne. 
 
De mulige husholdningsboringer syd for området vurderes at være beliggende i så stor afstand fra 
det miljøvurderede areal, at der ikke er risiko for påvirkning af vandspejlet ved indvinding under 
grundvandsspejl i det miljøvurderede område. 
 

6.4.2 Overfladevand 
Umiddelbart vest for det miljøvurdere område er et større naturbeskyttet område i form af en 
større sø, der udgøres af et tidligere graveområde. Søens vandspejl er omkring kote 41,5 DVR90. 
Der er sandsynligvis hydraulisk kontakt mellem søen og det terrænnære grundvandsmagasin, 
som hovedparten af råstofforekomsten findes i.  
 
Andholm Bæk løber umiddelbart øst for det miljøvurderede område. Der er muligvis hydraulisk 
kontakt mellem vandløb og det terrænnære grundvandsmagasin.  
 
En eventuel påvirkning af sø og vandløb vurderes at kunne imødegås dels ved at holde afstand til 
sø og vandløb således, at der opretholdes en bræmme mellem sø/vandløb og graveområde, dels 
ved at der ved opstart af indvindning under grundvandsspejl i nærheden af søen kun bortgraves 
moderate mængder ad gangen, hvorved risiko for påvirkning af grundvandsspejlet minimeres 
mest muligt. 
 

6.4.3 Jordforurening 
Umiddelbart grænsende op til det sydvestlige hjørne af det miljøvurderede område er der en V1 
kortlagt lokalitet, dvs. en lokalitet, der muligvis er forurenet. Lokaliteten har nr. 529-40186. 
 
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om 
jordforurening på arealet. Jord, der flyttes fra et område, der er V1 eller V2 kortlagt, eller 
områdeklassificeret, er anmeldelsespligtig. Flytning af jord fra kortlagte arealer skal ske i henhold 
til jordflytningsbekendtgørelsens regler, hvorved det sikres, at der ikke sker yderligere påvirkning 
af miljøet.  
 
Da grundvandsstrømningen er i sydøstlig retning, vurderes der ikke at være risiko for, at 
råstofindvinding i det miljøvurderede område vil kunne medføre forureningsspredning fra 
lokaliteten. 
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6.4.4 Opsamling 
 

Miljøemne Sandsynlig-
hed for miljø-
påvirkning 

Geografisk 
udbredelse af 
miljøpåvirkning 

Påvirknings
-grad af 
omgivel-
serne 

Varighed Samlet 
vurdering 

Grundvand 
og vand-
forsyning 

Lille Lokal Lille Midlertidig  Ingen / 
ubetydelig 

Overflade-
vand Mindre Lokal Mindre Midlertidig Moderat 

Jord-
forurening Lille Lokal Lille Midlertidig Ingen / 

ubetydelig 
Tabel 6.5. Samlet påvirkning af vandmiljø. 

 
6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til vandmiljø.  
 
Ved en konkret ansøgning kan der stilles vilkår for eksempelvis gravedybde og gravefelter mv i 
forbindelse med en evt. gravetilladelse. I gravetilladelsen indarbejdes desuden eventuelle vilkår, 
som er forudsat af tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning end råstofloven. 
 

6.5 0-alternativ 
0-alternativet udgør den sandsynlige udvikling, hvis udlægget ikke gennemføres, og der dermed 
ikke bliver mulighed for råstofindvinding i området. Hermed vil området henligge, som det ser ud i 
dag. 
 
For den regionale råstofplanlægning betyder det, at Regionsrådet skal finde råstoffer andre ste-
der inden for samme geografiske område. Regionsrådet foretager løbende kortlægning efter rå-
stofforekomster, og forslag til nye indvindingsområder vil blive fremlagt i kommende revisioner af 
råstofplanen eller som tillæg til en gældende råstofplan. 
 
I forbindelse med den samlede miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 vil der blive taget 
stilling til forskellige alternative områder til råstofforsyning.  
 
 

6.6 Kumulative effekter 
Der er tale om en udvidelse/fortsættelse af råstofindvinding til et eksisterende råstofgraveområde. 
Det forventes, at den eksisterende råstofindvinding afvikles efterhånden som råstofferne 
indvindes og graven efterhånden efterbehandles, hvorfor de samlede miljøpåvirkninger ikke 
forventes at øges væsentligt. Den samlede tunge trafik inden for lokalområdet vurderes derfor 
heller ikke at øges væsentligt. Der er ikke identificeret øvrige projekter, der kan have kumulativ 
effekt med udlægningen af råstofgraveområdet. 
 

7. Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan Region Syddanmark vil over-
våge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.  



 

 
Projektnummer: 1341900078  
Dokument ID: Rapport  
Version: 3 34/34 

 

 
Udlæg af råstofgraveområde Andholm vil ikke i sig selv bevirke ændringer i miljøtilstanden for 
områderne. Det sker først, efter der er meddelt en råstoftilladelse, og ansøger har startet 
aktiviteterne. Det vurderes, at der ikke er behov for særlig overvågning af planens 
miljøpåvirkninger, idet kommunens eksisterende overvågning af miljøforhold sammen med 
regionens tilsyn i forbindelse med en eventuel senere gravetilladelse vurderes at være 
tilstrækkeligt.  
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer 

(jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (Råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Scoping  -
afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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udarbejdelse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen 

tages højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 

miljøscreeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels, om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, dels hvilke miljøforhold, der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af miljøforhold, som skal behandles yderligere i 

de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således, hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 

indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for, hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  
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Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil resultere i en 

støjpåvirkning i området, både fra selve 

gravearbejdet og fra transport af materi-

ale i råstofgravens driftsperiode. I en 

eventuel gravetilladelse vil der blive fast-

sat vilkår for støj, hvor der tages højde 

for den konkrete placering af graveområ-

det i forhold til støjfølsomme områder, 

herunder beboelse. 

Der er 0 boliger i en afstand af 200 m  

Der er 4 boliger i en afstand af 500 m 

Sundhedstilstand   X Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke menneskers sundhed, forudsat 

at de fastsatte krav i en eventuel gravetil-

ladelse overholdes – disse omfatter bl.a. 

vilkår, der regulerer forhold som 
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Begrundelser/Bemærkninger 

grundvandsbeskyttelse, driftstider, støj, 

skrænthældninger og udkørselsforhold. 

Svage grupper X   Råstofgravning i området vurderes ikke 

at påvirke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative in-

teresser 

  X Området anvendes til landbrugsmæssige 

formål. Råstofgravning i området vurde-

res ikke at medføre væsentlige påvirknin-

ger på de rekreative interesser. 

Der er ikke udpeget rekreative interesser 

i området i kommuneplanen 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X Der er ingen vindmøller indenfor 1 km. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Nærmeste Natura 2000 område er Bol-

derslev Skov og Uge Skov (Natura 2000-

område nr. 96, Habitatområde H85), ca. 

2,4 km syd for området. 

Andre internationale be-

skyttelsesområder  

(Ramsar) 

 X  Lillebælt (Natura 2000 område nr. 112, 

Ramsarområde nr. 15) er nærmeste ram-

sarområde, ca. 20 km nordøst for områ-

det. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

§ 3 beskyttet natur  X  Området indeholder ingen beskyttede 

naturområder jf. naturbeskyttelseslovens 

§ 3, men området grænser i øst op til en 

større beskyttet sø. 

Langs den østlige grænse af området lø-

ber et fredet vandløb (Rødå). 

Plante og dyreliv   X Der er ikke kendskab til artsfund i områ-

det, men selve området og naturområ-

derne nær området kan rumme plante- 

og dyreliv, der er beskyttet. 

Hvis det i forbindelse med at evt. kom-

mende projekt vurderes, at der er risiko 

for påvirkning af plante- og dyreliv, for-

udsættes det, at der foretages de nød-

vendige foranstaltninger. 

Sjældne, udryddelsestru-
ede el. fredede dyr, plan-
ter el. naturtyper 

  X Se ovenfor. 

Økologiske forbindelser  X  Den sydlige og østlige del af området lig-

ger indenfor en udpeget økologisk forbin-

delse. 

Fredninger X   Der er ingen konflikt med fredede områ-

der. 

Fredskov X   Området rummer ikke fredskov. 

Skovrejsning   X Skovrejsning er uønsket i hele området 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbeskyt-

telses-, Sø- eller Å-be-

skyttelseslinjer.  

 X  Den østlige del af området ligger inden 

for en søbeskyttelseslinje. 

Kystnærhedszonen X    

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Området er ikke beliggende inden for de i 

kommuneplanen udpegede områder 

med særlige landskabelige interesser.  

Råstofgravning er dog en irreversibel pro-

ces – når råstofferne er fjernet, er land-

skabet ændret for altid.  

Kulturmiljøer, bevarings-

værdige bygninger og 

kirker 

  X Der er ikke udpeget kulturhistoriske inte-

resser i området 

Arkæologiske forhold og 

fortidsminder 

  X Der er ingen fredede fortidsminder eller 

fund inden for området. En evt. kom-

mende udgravning skal imidlertid udføres 

jf. museumslovens § 27. Stk. 2. ”Findes 

der under jordarbejde spor af fortidsmin-

der, skal arbejdet standses, i det omfang 

det berører fortidsmindet. Fortidsmindet 

skal straks anmeldes til kulturministeren 

eller det nærmeste statslige eller statsan-

erkendte kulturhistoriske museum…” 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Jordbrug X   Området er ikke udpeget som særligt 

værdifuldt landbrugsområde. 

Geologiske interesser  X  Området er omfattet af geologiske inte-

resser (værdifulde geologiske områder, 

amtslige geologiske interesseområder).  

Beskyttede sten- og jord-

diger 

X   Der er ingen beskyttede diger inden for 

området. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang formodes at ske via Andholm-

vej og videre til det overordnede vejnet.  

Råstofindvinding i området vil medføre 

trafik med tunge køretøjer i forbindelse 

med driften ved kørsel til og fra graveom-

rådet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Adgangsvej og oversigtsforhold i den for-

bindelse kan påvirke sikkerhed og tryg-

hed for trafikanter og de nærmeste na-

boer. 

Støj fra trafik  X  Der vil komme støj ved kørsel til og fra 

området 

Risiko for ulykker  X  Mere (tung) trafik vil give større risiko for 

ulykker, særligt i forbindelse med vejnet, 

der ikke er forberedt til tung trafik. Det 

vurderes dog på nuværende tidspunkt, at 
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Begrundelser/Bemærkninger 

der ikke er større risiko forbundet med 

transport af råstoffer end anden almin-

delig godstransport 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug   X Området er 8,9 ha og planlægges an-

vendt til indvinding af sand, grus og sten/ 

ler. Indvinding på hele arealet vil blive 

omfattet af miljøvurderingslovens (LBK 

nr. 1225 af 25/10/2018) Bilag 2, 2a: Rå-

stofindvinding fra åbne brud samt tørve-

gravning. 

Området er beliggende i direkte tilknyt-

ning til en aktiv råstofgrav syd herfor. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der er ikke særskilte udfordringer i for-

hold til energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, van-

ding af veje mv. Hvorvidt der skal bruges 

vand i forbindelse med en eventuel rå-

stofgravning i området, kommer an på 

ansøgningen og kommunens efterføl-

gende sagsbehandling. Et eventuelt vand-

forbrug vil derfor ikke kunne estimeres 

under den indledede planproces. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Et nyt råstofområde vil kunne være med 

til at dække regionens behov for 
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Begrundelser/Bemærkninger 

råstoffer. Omvendt er råstofindvinding 

en irreversibel proces – ressourcen for-

nyes ikke. 

Affald   X Der produceres ikke affald i forbindelse 

med indvinding af sand, grus og sten el. 

ler. 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefil-

tre fra råstofgravens materiel mv. forud-

sættes bortskaffet efter de regler, der er 

gældende i Aabenraa Kommune. 

Forurening, miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt   X Der vil sandsynligvis forekomme udstød-

ning fra indvinding, forarbejdning og 

transport af råstoffer, men den vil meget 

hurtigt blive stærkt fortyndet. Der fore-

kommer normalt ikke lugt i forbindelse 

med råstofindvinding. 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes ikke indvinding om nat-

ten og dermed ikke behov for belysning 

udover lys på gravemaskiner og lastbiler 

Jordforurening  X  Der er registreret en V1 kortlagt jordforu-

rening ved områdets sydvestlige kant. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Området ligger i område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD) og uden for 



   Side 12 

 

 

12/15 

 

Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

indvindingsopland til almen vandforsy-

ning.  

Der er hverken udpeget følsomme ind-

vindingsområder og indsatsområder in-

den for området.  

Nærmeste registrerede aktive vandforsy-

ningsboring ligger 560 meter vest for om-

rådet. Der er tale om markvandingsbo-

ring DGU nr. 160.1102.  

Overfladevand  X  En større beskyttet sø grænser op til om-

rådet i sydøst og et beskyttet vandløb lø-

ber langs den østlige grænse af området. 

Udledning af spildevand X   Råstofgravning genererer ikke spilde-

vand, og der er ingen spildevandsudled-

ning i eller nær området. 

Støj og vibrationer  X  Der vil forekomme støj og vibrationer fra 

gravning og trafik med tunge køretøjer.  

Ledningsoplysninger 

Naturgasledninger   X Der ligger en naturgasledning langs om-

rådets vestlige kant, dog langs den vest-

lige side af den tilstødende Andholmvej. 

El-ledninger   X Der ligger el-ledninger langs områdets 

vestlige kant. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Kloakledninger   X Der ligger en kloakledning langs områ-

dets vestlige kant. 

Telefon- og datakabler   X Der ligger en netforbindelse langs områ-

dets vestlige kant. 

Vandforsyningsledninger X    

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan X   Området er ikke omfattet af kommune-

planrammer. 

Natur- og vandplan   X Området berører ikke Vandområdeplan 

2015-2021 for det internationale vand-

områdedistrikt - Hovedvandopland 4.1 

Vidå-Kruså. 

Affaldsplan X    

Trafikplan   X Der er ikke modstridende interesser i tra-

fikplanen. 

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

Den Regionale Udviklingsplan for Region 

Syddanmark. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod Agenda 21 

strategien, der er indarbejdet i kommu-

neplanen. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Spildevandsplan   X Der er ikke modstridende interesser i 

spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Ingen bemærkninger i forhold til Vand-

forsyningsplan 2010-2018 for Aabenraa 

Kommune 

Landsplandirektiv X   Området er ikke omfattet af landsplandi-

rektiver. 

Afstand til lufthavne   X Området ligger ca. 14,5 km syd for Vojens 

Lufthavn (Flyvestation Skrydstrup). 

 

2.1 Kumulative effekter 

Området skal vurderes i sammenhæng med et aktivt graveområde lige syd herfor. 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 
Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  
 
 

• Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning) 

• Naturinteresser (Nærliggende Natura 2000-områder, andre internationale beskyttelses-

områder (Ramsar), § 3 beskyttet natur, økologiske forbindelser og beskyttelseslinjer) 

• Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, geologiske interesser)  
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• Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, sikkerhed/tryghed, støj fra trafik og risiko 

for ulykker) 

• Forurening, miljøfremmede stoffer mm. (Jordforurening, grundvand og vandforsyning, 

overfladevand samt støj og vibrationer) 

 



 

- 
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1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som en del af 

den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder miljøvurderet. 

Miljøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af områdets eg-

nethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan indvindes, 

og dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger af det enkelte område. Med afsæt i 

vurderingerne af hvert enkelt planområde foretages en samlet vurdering af, hvilke områder der 

skal indgå i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sammenskrives i én samlet miljørapport 

til Råstofplan 2020, herunder forslag til afværgeforanstaltninger og overvågning. 

 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for sand, grus og sten ved 

Kastrup, som er foreslået af Kudsk og Nissum i forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt 

ideer og forslag til Råstofplan 2020. Sten, sand og grus bruges overvejende til bygge- og anlægs-

arbejder. Miljørapporten er udarbejdet for at vurdere, om der er potentielt væsentlige indvirknin-

ger på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse, af om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den samle-

de miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår, sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser. I den nærværende miljørapport be-

skrives derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i 

området.  

 

 

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde jævnfør Figur 2-1. 

 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Regi-

on Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Området er afgrænset med udgangspunkt i forslag fra Kudsk & Nissum. Forslaget indeholdte ikke 

det nordøstligste hjørne med den beskyttede sø.   

 

Det miljøvurderede areal er 55,2 ha stort. Arealet ligger umiddelbart øst for Kastrup i Haderslev 

Kommune og afgrænses mod vest af Haderslevvej og mod øst af matrikelskel. I syd grænser 

området op til Skelgrøft. Terrænet skråner imod syd og er for størstedelen landbrugsjord i om-

drift, der syd for Skibelundbjergvej er inddelt i mindre marker adskilt af levende hegn. I den 

østlige del af arealet findes en mindre nåletræsplantage. Udover Skibelundbjergvej findes der 

ikke tekniske anlæg indenfor arealet. To vindmøller grænser til arealets nordkant.   

 

Indvinding kan blive foretaget hele året i forbindelse med at der er behov for råstofferne. Efter 

afsluttet indvinding skal arealet efterbehandles efter en godkendt efterbehandlingsplan. 

 

 

Figur 2-1 Det miljøvurderede areal.  
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle væsentlige indvirk-

ninger, der er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Berørte myndigheder er hørt og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Råstofressourcen vurderes at være ca. 3,1 mio. m3 sand, grus og sten, heraf ca. 0,7 mio. m3 grus 

og sten > 2 mm. Region Syddanmark vurderer, at råstofforekomsten kan bidrage til råstofforsy-

ningen i Sønderjylland og andre dele af Region Syddanmark. 

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Det miljøvurderede areal omfatter landbrugsarealer i landzone. Der findes ingen bygninger inden 

for det miljøvurderede areal. Afstanden til det miljøvurderede areal betyder, at det vurderes, at 

der ikke er nogen påvirkning af bygninger i det åbne land. 

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport. I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktivite-

terne, og støjbelastningen vil blive reguleret med vilkår i tilladelsen. Selvom de vejledende græn-

seværdier for støj bliver overholdt, kan støjen stadig virke generende for de omkringboende. 

 

Friluftsliv og rekreative interesser 

Det miljøvurderede areal ligger inden for et område, der i Haderslev Kommuneplan 2017 er ud-

peget som turismeområde. I området i og omkring det miljøvurderede areal er der ikke en særlig 

koncentration af overnatningsmuligheder, og der findes ingen særlige rekreative områder eller 

turismeanlæg. Det miljøvurderede areal ligger i en smal korridor i det udpegede turismeområde, 

som forbinder Gram med Vojens. Udlægning af et råstofgraveområde indenfor det miljøvurderede 

areal er ikke i modstrid med retningslinjen for turismeområder i Haderslev Kommuneplan 2017. 

 

Infrastruktur 

Råstofindvindingen kan medføre en stigning i lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvur-

derede areal inden for normal arbejdstid, mens der sker en minimal forøgelse på det overordnede 

vejnet. På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, og det er desuden ikke 

muligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af råstoffer i området vil medføre en forøget belast-

ning af det samlede vejnet. 

 

Landskab 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et midlertidigt teknisk præg og visuel uro med 

maskiner, der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af områ-

det. Gravningen vil foregå i et område, som ligger højt i landskabet, men som udelukkende er 

åbent mod sydvest. Ved kørsel langs med Haderslevvej og Skibelundbjergvej er der direkte indkig 

til udgravningen, mens beplantning, bebyggelse og terrænforskelle på større afstande vil skjule 

området. Råstofindvindingen medfører under og efter indvinding en markant landskabspåvirk-

ning, da terrænet ændres permanent, når store mængder sand, grus og sten fjernes fra området. 

Det miljøvurderede areal er en del af et geologisk beskyttelsesområde samt et større bevarings-

værdigt og uforstyrret landskab. Det gør landskabet særdeles sårbart over for ændringer, herun-
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der råstofgravning. Derfor vurderes konsekvenserne for landskabet ved gravning at være væ-

sentlige. 

 

Kulturhistoriske interesser 

Der findes et enkelt ikke-fredet fortidsminde i den nordlige del af området. Intensiteten ved fjer-

nelsen af fortidsmindet vurderes at være lav, da fortidsmindet i forvejen er pløjet væk, så det 

kun er muligt at se en mindre forhøjning i landskabet. Konsekvensen vurderes at være begræn-

set. 

 

Langs med den nordlige grænse af det miljøvurderede areal findes et ca. 720 meter langt øst-

vestgående beskyttet sten- og jorddige. Diget er placeret således, at der er sandsynlighed for en 

negativ påvirkning, hvis der graves nær diget, eller at diget påvirkes ved placering af oplag op ad 

det. En ændring af diget kræver dispensation efter museumsloven. Den samlede konsekvens 

vurderes at være moderat, da en del af de historiske spor af diger i området forsvinder ved en 

eventuel gravning. 

 

Naturinteresser 

Pga. afstanden til nærmeste Natura 2000-område vurderes, der ikke at være en væsentlig på-

virkning af områdets udpegningsgrundlag. Bortset fra en del af en beskyttet sø i kanten af det 

miljøvurderede areal er der ikke registreret beskyttet natur indenfor arealet. Søen kan være 

yngle- og rastested for arter af padder, men da der findes tilsvarende søer tæt på arealet, vurde-

res det ikke at der samlet sker en skade på arternes levesteder. Beskyttet natur udenfor arealet 

vil ikke blive påvirket, da der ikke foretages grundvandssænkning. Arter af sjældne dyr vurderes 

ikke at blive påvirket væsentligt, da der ikke fjernes levesteder for arterne.  

 

Vandmiljø 

På baggrund af pejledata og det overfladenære potentialekort vurderes det, at det er stor sand-

synlighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor det miljøvurde-

rede areal, da en del af ressourcen forventes at ligger under grundvandsspejlet. Da der ikke er 

væsentlige beskyttende lerdæklag i området, og der indvindes vand fra det terrænnære magasin, 

skal der være særlig opmærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvandet, og der må forven-

tes en række restriktioner i fht. arealanvendelsen. Det vurderes, at en evt. risiko kan imøde-

kommes med vilkår i tilladelsen til råstofindvinding. 

Der findes to aktive vandforsyningsboringer indenfor det miljøvurderede areal, og hvis det miljø-

vurderede areal inddrages til graveområde, skal der sandsynligvis findes en alternativ vandforsy-

ning som erstatning for de indvindingsboringer, der er er omfattet af det fremtidige graveområde.  

Hvis det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, kan der en påvirkning af vandstanden 

ved den beskyttede sø, der overlapper med den nordøstlige del af området, hvis det lokale ter-

rænnære lerlag bortgraves. Ved vandløbet Skelgrøft vurderes vandspejlet at være i kontakt med 

grundvandsmagasinet. Det kan derfor ikke afvises, at indvinding under grundvandsspejlet kan 

have en påvirkning på vandløbet, hvis der sker ændringer i vandstanden i området som følge af 

indvinding. Der forventes dog generelt ikke egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter 

længere tids gravning og en eventuel mindre afsænkning af det terrænnære grundvandsspejl vil 

være lokal, og sandsynligvis ikke overstige de naturlige årstidsvariationer for det terrænnære 

magasin. 

 

3.3 Samlet vurdering 

Det vurderes at Natura 2000- områderne ikke bliver væsentlig påvirket. Det vurderes at der ikke 

er kumulative effekter af råstofgravning på arealet. 
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Jord- og stendige grænsende til det miljøvurderede areal kan blive væsentligt påvirket, hvis der 

graves for tæt på og der kan ske en væsentlig påvirkning af den beskyttede sø indenfor arealet, 

men det vurderes at en sådan påvirkning kan forebygges ved afværgende foranstaltninger.  

Det vurderes at indvinding af råstoffer vi have en moderat konsekvens for infrastruktur, land-

skab, plante- og dyreliv, grundvand/private indvindere og overfladevand.  
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold indenfor det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette. Kortlægningen af miljøstatus danner 

grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne. I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning 

af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirkninger ved realisering af råstofplanen. Relevant 

lovgivning og planlægning behandles i forbindelse med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6.  

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkning tages udgangspunkt i en worst case betragtning, 

som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet. Det forudsættes ved miljøvurderingerne 

dog, at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg, og større vandløb og søer, samt bebyggelser 

inkl. adgangsveje hertil ikke påvirkes af planen. Ved den konkrete gravetilladelse kan udnyttelsen 

af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurderet i miljørap-

porten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som det potentielle graveområde medfører, er systematisk vurderet 

ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljø-

påvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 
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Geografisk udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 

miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at 

bevare funktion og struktur. 

 
Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 
 

Konsekvens 

Planens konsekvens vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede effekt ud fra sand-

synlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for en miljøparameter kan være både positiv og negativ. Begge typer 

effekter er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 
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 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 

 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  

 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfatten-

de afsnit i et skema, som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirknings-

grad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 

3 

Sandsynligt Natio-

nal/internation

al 

Meget høj Permanent Meget væsent-

lig 

Miljøpåvirkning 

4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  

(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 
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4.4 Kumulative effekter 

I Kapitel 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, og 

som kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirk-

ninger.  
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5. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 5-1 viser det miljøvurderede areal set i sammenhæng med eventuelle gældende graveom-

råder og interesseområder samt eventuelle tidligere og nuværende råstofgrave. Der er fire afslut-

tede råstofgrave nordøst for det miljøvurderede areal, hvor der tidligere har foregået indvinding 

af sand, grus og sten. Der er ingen graveområder eller interesseområder i nærheden af det miljø-

vurderede areal. 

 

 

Figur 5-1. Forslag til graveområde, i relation til eventuelle råstofgrave, graveområder og interesseområder i 

Råstofplan 20162. 

 

Arealet har terrænkote 25-46 meter. Terrænet er højest i det nordøstlige hjørne og falder herfra 

jævnt mod sydvest og sydøst. Terrænet er lavest langs den sydøstlige rand af arealet, hvor area-

let også grænser op til et vandløb (Figur 5-2, Figur 5-3 og Figur 5-4). Jf. Per Smeds landskabs-

kort (Figur 6-6) ligger den højtliggende del af arealet (mod nord) på Gram Bakkeø, mens de 

lavtliggende dele mod syd og vest ligger i en såkaldt hedeslette, hvor smeltevand har løbet i 

forbindelse med afsmeltningen af sidste istids gletsjere. Jævnfør GEUS’ jordartskort3 består jord-

bunden af moræneler i den nordøstlige 1/3 af området, mens der er smeltevandssand den reste-

rende del af miljøvurderede areal. 

 

Forslagsstiller har indsendt oplysninger om tre boringer/prøvegravninger til 5-6 meters dybde. 

Der er udført fem kornstørrelsesanalyser på råstoflagene. Der er ikke udført andre analyser. De 

tre boringer er markeret som B1 – B3 på Figur 5-2 og er alle placeret i den nordlige del af det 

miljøvurderede areal.  

                                                   
2 https://rsyd.dk/wm495870 
3 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-

kort/download-jordartskort/ 
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I den nationale boringsdatabase Jupiter findes der 10 boringer4, som er inddraget i vurderingen. 

Boringer viser, at der er overjord af muld 0,3 – 0,6 m u.t. I to boringer (B3 og DGU nr. 150.733) 

er herunder moræneler til mindst 6 m u.t. I boringerne, B1 og B2, indsendt af forslagsstiller er 

der under mulden truffet smeltevandsaflejringer af overvejende mellem-grovkornet sand med 

grus. Begge boringer ender i sand, hhv. 5 og 6 m u.t. Kornstørrelsesanalyserne viser mellem 6 % 

og 37 % grusindhold. 

 

På Figur 5-2 ses boringer og terrænkurver, der er anvendt i forbindelse med vurderingen af rå-

stofressourcen.  

 

Kvaliteten af beskrivelserne i Jupiterboringerne er generelt dårlig. Fire af boringerne (DGU nr. 

150.111, 150.112A, 150.112B og 150.113) er ”Shot hole/dapco”-boringer, hvor beskrivelsen blot 

vurderes at kunne indikere, om der er tale om lerede eller sandede aflejringer. Disse fire boringer 

indikerer sandede aflejringer til mellem 12 og 18 m u.t. Derudover er der fire vandforsyningsbo-

ringer i den sydlige del af området (DGU nr. 150.374, 150.375, 150.376 og 150.432), hvor der 

findes brøndborerbeskrivelser på, men ingen systematisk beskrivelse af kornstørrelsen. Disse 

boringer viser sandede aflejringer til mellem 12 og 21 m u.t. Der er dog en tendens til, at aflej-

ringerne af er beskrevet som ”klægede”, ”fine” eller ”lerede”, hvilket indikerer, at de er aflejrin-

gerne i den sydlige del har en dårlig råstofkvalitet. To vandforsyningsboringer (DGU nr. 150.708 

og 150.733) har prøvebeskrivelser af god kvalitet. I DGU nr. 150.733 er der under 6 m ler be-

skrevet mellem til grovkornet og gruset sand til 12 m u.t. og herunder mellemkornet, svagt gru-

set sand til 20 m u.t. I DGU nr. 150.708 er der fint til groft, gruset sand under mulden og ned til 

6,5 m u.t. 

 

Der er registreret vandspejl 4 m u.t. i en af de tre af forslagsstiller indsendte boringer (B1). De to 

andre boringer er registreret tørre til 6 m u.t. I eksisterende boringer fra Jupiter-databasen er der 

i seks boringer indberettet oplysninger om grundvandsspejlet. I alle disse ligger grundvandsspej-

let mellem kote +24 og +26. 

 

                                                   
4 GEUS, Nationale boringsdatabase Jupiter, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-

boringsdatabase-jupiter/  

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
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Figur 5-2. Boringer og prøvegravninger fra Jupiter og forslagsstiller, der er anvendt i vurdering af råstofressour-

cen. Desuden er de nyeste terrænkurver vist på kortet. 

 

Figur 5-3: Det miljøvurderede areal med Dansk højde model (DHM/Terræn5) som baggrund. Desuden er de 

nyeste terrænkurver vist på kortet. 

                                                   
5 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmarks højdemodel, https://sdfe.dk/hent-data/danmarks-

hoejdemodel/ 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE KASTRUP 

 

 

 

 
 
 

13/49  

 

 

 

Figur 5-4: Det miljøvurderede areal med Dansk højde model som ”hillshade” (DHM/Terræn-skyggekort5) som 

baggrund. 

De af forslagsstiller indsendte oplysninger dokumenterer, at der på den højtliggende nordlige del 

af området er råstoffer, der er velegnede til vej- og anlægsmaterialer, som bundsikringsmateria-

ler, fyldsand, mens dele af forekomsten også egner sig til oparbejdning af stabilt grus.  

Ressourcens tykkelse og udbredelse er dog dårligt dokumenteret. I prøvegravninger indsendt af 

forslagsstiller er ressourcen ikke gennemgravet, og Jupiter boringer er generelt dårligt beskrevet. 

Der er indikationer på, at ressourcen er omkring 12 m tyk. I den sydlige del er sandlagene mulig-

vis tykkere, men her muligvis af dårlig kvalitet til råstofbrug. Der er på dele af arealet mindst 6 m 

overjord af moræneler, men afgrænsningen er ikke kendt.  

 

I Tabel 5-1 er råstofressourcen vurderet ud de ovenfor nævnte boringer og analyser. Der er i 

beregningerne ikke taget højde for, at ressourcen nogle steder sandsynligvis fortsætter dybere 

end boringerne. Beregningerne er foretaget af Region Syddanmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE KASTRUP 

 

 

 

 
 
 

14/49  

 

Kastrup  Sikkerhed 

Areal (ha) 55,2  

Sand, grus og sten i alt (1000 
m3) 

3147  

Grus og sten i alt (1000 m3) 718  

Forekomstens dybde (m u.t.) 0-12 (måske dybere) 3 

Overjord (m) 0-6 3 

Gravning under grundvandsspejl Måske (ca. 20 % af råstofferne ligger un-
der GVS) 

3 

Anvendelse Fyldsand, bundsikring, stabilgrus 3 

Forsyningspotentiale Sønderjylland og Region Syddanmark  

Tabel 5-1. Opsummering af forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding ved Kastrup. Tallet i højre 

kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er 

dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er 

veldokumenteret. 

 

Råstofressourcen anslås således at være ca. 3,1 mio. m3 sand, grus og sten. Heraf er ca. 0,7 mio. 

m3 grove materialer. I beregningerne er der taget højde for skråninger mod naboarealer, men der 

kan være dele af ressourcen der ikke kan udnyttes.   
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøforhold, der beskrives og vurderes i miljørapporten, er følgende: 

 

 Befolkningen, bebyggelse og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Befolkningen, bebyggelse og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler bebyggelse, befolkning og sundhed, friluftsliv og rekreative inte-

resser, infrastruktur samt ledningsforhold. 

 

6.1.1 Bebyggelse  

Det miljøvurderede areal omfatter ubebyggede landbrugsarealer i landzone. Området er ikke 

omfattet af kommuneplanrammer i Haderslev Kommuneplan 20176. 

 

 
Figur 6-1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal vist med afstands-

zoner på 100meter. 

                                                   
6 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017 – Rammer for lokalplanlægning, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/rammer-for-lokalplanlaegning/ 
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Det miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land med en del spredt bebyggelse mod øst og 

sydøst, herunder flere ejendomme i nærområdet. Som det fremgår af Figur 6-1, findes der ingen 

bygninger inden for det miljøvurderede areal. Der findes to beboelsesbygninger inden for en af-

stand af 100 meter til det miljøvurderede areal. Nærmeste bymæssige bebyggelse er Kastrup, 

der ligger umiddelbart vest for det miljøvurderede areal (ca. 40 meter). Da to bygninger grænser 

op til arealet, er der pga. nærheden risiko for påvirkning fra f.eks. vibrationer mm.  I forbindelse 

med sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om tilladelse til råstofgravning vurderes det hvor 

stor afstand der skal holdes til bygningerne, således der ikke er fare for sætningsskader m.m. 

Samlet set vurderes det, at udlæg af arealet som graveområde i råstofplanen ikke påvirker bolig-

bebyggelse. 

 

6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af sand, grus og ler kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i form 

af lys, støv og støj.   

Der vil normalt ikke blive gravet om natten, og der er dermed ikke er behov for belysning. I vin-

terperioden er der behov for lyskilder ved stationære anlæg og på kørende maskiner, hvilket kan 

oplyse naboarealer. Belysning vurderes at udgøre en begrænset påvirkning. 

 

Graveaktiviteter, læsning, oplag af bunker mv. kan medføre støvgener for naboer eller forbipas-

serende trafik. Dette sker specielt i tørre perioder, hvor det kan være nødvendigt at indstille ar-

bejdet eller sprinkle med vand, indtil støvet lægger sig. 

 

Udnyttelse af råstofgraveområdet vil medføre støj. Støjbelastningen fra driften af et graveområde 

til grus og sand kan bestå af stationært materiel (vaske- og sortereanlæg), kørende materiel 

(læssemaskiner og dumpere) samt transport med lastbiler. Støjbelastningen til omgivelserne vil 

være størst i forbindelse med en eventuel drift af vaske- og sorteringsanlæg, hvilket anvendes i 

forbindelse med gravning af sand, grus og sten.  

 

Ud fra nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at fastslå, hvor stor den præcise støjmæssi-

ge udbredelse vil være, da en sådan vurdering forudsætter viden om bl.a. de anvendte maskiner 

og deres placering. Oplysningerne vil først være tilgængelige, når der foreligger et konkret pro-

jekt. Støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede vilkår i gravetilladelsen. I 

forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støjbe-

lastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Gravetilladelsen indeholder typisk krav om, at 

vejledende grænseværdier overholdes, og der stilles krav til indretning og drift af grusgraven, 

således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller reduceres (f.eks. med støjvolde). 

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil medføre en øget støjbelastning langs med lastbi-

lernes ruter inden for normal arbejdstid. Støjen omfatter såvel egentlig motorstøj og vejstøj som 

impulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede grusveje, som også kan med-

føre øgede støvgener. Uanset ruten vil den øgede trafik medføre en øget støjpåvirkning på boliger 

langs vejen. Den forøgede tunge trafik på det lokale vejnet kan desuden medføre utryghed for 

gående og cyklister, der færdes på de veje, lastbilerne kører på. 

 

Ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vil der med vished ske en øget støjbelast-

ning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbredel-

sen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal. Intensiteten af påvirkningen 

vurderes at være middel, da de vejledende støjgrænser for boliger vil blive overholdt, men støj-

påvirkningen kan alligevel være generende for de omkringboende. Påvirkningen vurderes at være 

langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. 
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På baggrund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolk-

ningens sundhed. Støjbelastningen kan dog virke generende i dagtimerne, da baggrundsstøjen i 

det åbne land normalvis er begrænset. Den samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes at 

være moderat. 

 

6.1.3 Friluftsliv og rekreative interesser 

Det miljøvurderede areal ligger inden for et område, der i Haderslev Kommuneplan 2017 er ud-

peget som turismeområde, og er omfattet af retningslinjen for turismeområder. Turismeområder-

ne i kommuneplanen er udpeget som et område med koncentrationer af overnatningsmuligheder, 

og indenfor turismeområderne er der særligt fokus på at udvikle turismeanlæg. Der skal dog ved 

udviklingen af turismeanlæg tages hensyn til en række interesser, herunder natur, miljø og er-

hverv.7 

 

I området i og omkring det miljøvurderede areal er der ikke en særlig koncentration af overnat-

ningsmuligheder, og der findes ingen særlige rekreative områder eller turismeanlæg. Det miljø-

vurderede areal ligger i en smal korridor i det udpegede turismeområde, som forbinder Gram 

med Vojens. Udlægning af et råstofgraveområde indenfor det miljøvurderede areal er ikke i mod-

strid med retningslinjen for turismeområder i Haderslev Kommuneplan 2017. 

 

6.1.4 Infrastruktur 

Påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiler på det lokale vejnet. Der forventes ind- og 

udkørsel fra en eventuel råstofgrav enten via Skibelundbjergvej eller hovedvejen Haderslevvej, se 

Figur 6-2. Begge veje er befæstede med asfalt, og Skibelundbjerg er ca. 5,5 meter bred, mens 

Haderslevvej er ca. otte meter bred. Vejadgangen etableres med nødvendige oversigtsforhold i 

henhold til gældende vejregler. 

 

                                                   
7 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017 - 4.3.5 Turismeområder, 
http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/hovedstruktur-og-retningslinjer/kultur-turisme-og-friluftsliv/turisme/435-

turismeomraader---haderslev-kommune/ 
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Figur 6-2. Kort over veje og bygninger i nærhed af råstofgraveområdet. 

 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, hvorfor nogle veje kan blive påvir-

ket i højere grad end andre. Det er desuden ikke muligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af 

råstoffer i området vil medføre en forøget belastning af det samlede vejnet. Imidlertid betyder 

placeringen tæt på landevejen mellem Ribe og Haderslev at der er en rimelig sandsynlighed for at 

trafikken primært vil komme til at foregå ad det overordnede vejnet.  

 

Den øgede trafik vurderes med vished at medføre lokale påvirkninger relateret til trafikafvikling, 

da trafikbelastningen forøges på det lokale vejnet, mens der sker en minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. Intensiteten af påvirkningen vurderes som middel, da forøgelsen kun vil 

medføre mere lastbiltrafik på vejene omkring det miljøvurderede areal inden for normal arbejds-

tid. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. 

Da der på dette stadie ikke foreligger konkret viden om antal af lastbiltransporter og transportru-

ten, kan påvirkningsgraden kun vurderes på generelt niveau. Ud fra det foreliggende vurderings-

grundlag vurderes konsekvensen ved den øgede trafikbelastning at være moderat. 

 

Flyvestation Skrydstrup 

Det miljøvurderede areal er placeret mindre end 13 km fra flyvestationen, og de er derfor blevet 

hørt i forbindelse med afgrænsning af miljørapporten. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har 

ingen kommentarer til råstofindvinding i det miljøvurderede areal. 

6.1.5 Ledningsforhold 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Der findes ingen større ledninger inden for det miljøvurderede areal, se Figur 6-3. 

Inden for det miljøvurderede areal løber der en nedgravet el-ledning gennem området fra vest til 

nordnordøst. Der løber ligeledes nedgravede telefon- og datakabler gennem området fra vest-

nordvest til sydsydøst. Det vurderes, at det er sandsynligt, at mindre ledninger bliver om- eller 

nedlagt i forbindelse med råstofgravningen. Omlægningen sikrer, at der ikke sker forringelser i el- 
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og vandforsyningen eller tele- og dataforbindelsen. En nedlæggelse forventes kun at ske for led-

ninger, som ikke længere finder anvendelse. Ledninger, som ikke flyttes, holdes der en respekt-

afstand til, så disse ikke påvirkes. Der vil dermed ikke ske påvirkning af ledningsforholdene. 

 

 

Figur 6-3. Kortet viser 10/15 kV kabler og 60 kV luftledning i nærheden af det miljøvurderede areal. Tele- data- 

og lavspændingsledninger er ikke vist på kortet. 

 

6.1.6 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Bebyggelse - - - - - 

Befolkning og 
sundhed 

Sandsynligt Lokal Lav Lang Begrænset 

Friluftsliv og 
rekreative inte-
resser 

- - - - - 

Infrastruktur Med vished Lokal Middel Lang Moderat 

Ledningsforhold - - - - - 

 

6.1.7 Mulige afværgeforanstaltninger 

I forbindelse med råstofgravning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I 

nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet. 

Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med udarbejdelse af en eventuel tilladelse. 

 

Den konkrete gravetilladelse indeholder vilkår til sikring af overholdelse af støjgrænser og nød-

vendig afstand ved beboelser og rekreative arealer.  
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6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som 

behandles i hvert deres afsnit 6.2.1 og 6.2.2. Kulturhistoriske elementer med betydning for land-

skabets karakter vil blive behandlet i relevant omfang i afsnittet om landskab. Derudover beskri-

ves og miljøvurderes kulturarv i afsnittet om kulturhistoriske interesser. 
 

6.2.1 Landskab 

Det følgende afsnit indledes med en beskrivelse af de landskabelige og geologiske udpegninger, 

der findes inden for det miljøvurderede areal. Derudover vurderes udpegningernes sammenhæng 

med udlægning af det miljøvurderede areal. Efterfølgende beskrives det miljøvurderede areals 

landskab med udgangspunkt i dele af landskabskaraktermetoden8, hvorfra der er fokus på det 

naturgeografiske grundlag, kulturgeografiske grundlag, rumlig-visuelle forhold og landskabets 

sårbarhed over for ændringer. Endvidere inddrages den gennemførte råstofkortlægning samt 

Haderslev Kommunes landskabskarakteranalyse i beskrivelsen. På baggrund af landskabsbeskri-

velsen vurderes påvirkningen af geologiske, landskabelige og visuelle værdier ved realisering af 

det miljøvurderede areal til råstofgravning. 
 

Geologiske udpegninger i Haderslev Kommuneplan 

Haderslev Kommune har udpeget særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder med tilhø-

rende retningslinjer i deres kommuneplan for 20179. Udpegningen fremgår af Figur 6-4.  

 

Kommuneplanens retningslinje fastlægger, at de geologiske fænomener og landskabsformer samt 

deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke må sløres eller ødelægges af bl.a. gravning og 

terrænopfyldning. Ved meddelelse af råstoftilladelse og godkendelse af indvindings- og efterbe-

handlingsplan skal det vurderes, om der er behov og mulighed for at bevare et eller flere geologi-

ske profiler i råstofgraven.10 

 

Det miljøvurderede areal omfatter en mindre del af de udpegede geologiske områder, som vil 

blive gravet væk i forbindelse med råstofgravningen. Det er dog stadig muligt at opleve de geolo-

giske fænomener og landskabsformer i umiddelbar nærhed af det miljøvurderede areal. Råstof-

gravning vil lokalt ødelægge geologiske sammenhænge og overgange samt landskabsform, og 

udlæg af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde vurderes ikke at være i overensstem-

melse med de hensyn, som udpegningen varetager med Haderslev Kommunes retningslinje for 

særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder. Området ligger centralt i det udpegede geo-

logiske interesseområde, og omfatter overgangen mellem bakkeø og smeltevandsslette. På den 

baggrund vurderer regionen at gravning vil medføre en væsentlig påvirkning af de interesser som 

udpegningen skal beskytte. 

 

                                                   
8 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007 

https://mst.dk/media/150569/vejledningenilandskab_050707b1.pdf  
9 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, 3.5.3 Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/hovedstruktur-og-retningslinjer/det-aabne-land/landskaber-og-geologiske-

bevaringsvaerdier/353-saerligt-vaerdifulde-geologiske-beskyttelsesomraader/ 
10 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, 3.5.3 Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/hovedstruktur-og-retningslinjer/det-aabne-land/landskaber-og-geologiske-

bevaringsvaerdier/353-saerligt-vaerdifulde-geologiske-beskyttelsesomraader/ 
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Figur 6-4. Geologiske udpegninger i Haderslev Kommuneplan. 

 

Landskabelige udpegninger i Haderslev Kommuneplan 

Haderslev Kommune har udpeget bevaringsværdigt landskab og større, uforstyrrede landskaber, 

som er omfattet af retningslinjer fra Kommuneplan 201711. Udpegningerne fremgår af Figur 6-5. 

 

Hele det miljøvurderede areal er udpeget som bevaringsværdigt landskab og større, uforstyrrede 

landskaber. Kommuneplanens retningslinjer fastlægger bl.a., at ”de større uforstyrrede landska-

ber skal som udgangspunkt friholdes for større byggeri og større tekniske anlæg, så områdernes 

karakter af uforstyrrethed ikke påvirkes.”12  

 

Kommuneplanens retningslinjer fastlægger desuden at ”de bevaringsværdige landskaber skal 

som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe de 

visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier. Hvor byggeri eller anlæg 

tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet, og samspillet med landskabet priori-

teres højt. For bevaringsværdige landskaber skal der ved etablering af større byggeri og større 

anlæg uden for de udpegede områder tages hensyn til, at dette ikke forringer de visuelle og ople-

velsesmæssige værdier i de udpegede områder.” Desuden fremgår det af kommuneplanens rede-

gørelse, at de bevaringsværdige landskaber er sårbare overfor bl.a. råstofindvinding.13 

 

                                                   
11 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, http://kommuneplan2017.haderslev.dk/  
12 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, 3.5.2 Større uforstyrrede landskaber, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/hovedstruktur-og-retningslinjer/det-aabne-land/landskaber-og-geologiske-

bevaringsvaerdier/352-stoerre-uforstyrrede-landskaber/ 
13 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, 3.5.1 Bevaringsværdige landskaber, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/hovedstruktur-og-retningslinjer/det-aabne-land/landskaber-og-geologiske-

bevaringsvaerdier/351-bevaringsvaerdige-landskaber/ 
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Et udlæg som råstofgraveområde vil muliggøre, at det miljøvurderede areal kan anvendes til 

råstofgravning, og i den periode vil arealet fremstå som byggeplads med eksempelvis gravema-

skiner, lastbiler og oplag af materiale, der tilfører landskabet visuel uro og teknisk præg samt 

ændrer landskabets uforstyrrethed. Udpegede bevaringsværdigt landskaber er sårbare over for 

råstofgravning, hvorfor udlægningen af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde vurde-

res ikke at være i overensstemmelse med de landskabshensyn, som retningslinjerne Haderslev 

Kommuneplan 2017 varetager. Det vurderes, at råstofgravning vil medføre en væsentlig påvirk-

ning af de landskabsinteresser som bestemmelserne skal varetage, idet området ligger centralt i 

de udpegede bevaringsværdige og større uforstyrrede landskaber. 

 

 

Figur 6-5. Landskabs- og landbrugsudpegninger i Haderslev Kommuneplan. 

 

Landbrugsudpegninger i Haderslev Kommuneplan 

Haderslev Kommune har udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, som er omfattet af en 

retningslinje fra Kommuneplan 201714. Udpegningerne fremgår af Figur 6-5. Retningslinjen fast-

lægger, at ”i områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugets 

udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.”15 

 

Størstedelen af det miljøvurderede areal er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde. 

Udlægges arealet til graveområde, kan arealet ikke anvendes til landbrugsområde i den periode, 

hvor råstofgravningen foregår. Efterbehandlingsplanen kendes ikke på nuværende tidspunkt, 

hvorfor det heller ikke er muligt at forudsige, om området kan anvendes til landbrugsområde 

efterfølgende. Der er sandsynlighed for, at der kan opstå permanente søer, da en del af ressour-

                                                   
14 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, http://kommuneplan2017.haderslev.dk/ 
15 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, 3.1.1 Særligt værdifulde landbrugsområder, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/hovedstruktur-og-retningslinjer/det-aabne-land/landbrug/311-saerligt-

vaerdifulde-landbrugsomraader/ 
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cen er under grundvandsspejlet. Det vurderes, at påvirkningen af de hensyn der varetages gen-

nem retningslinjen vil være begrænset, idet et begrænset areal i forhold til den foretagne udpeg-

ning vil blive taget ud af landbrugsarealet. 

 

Landskabsbeskrivelse 

Det miljøvurderede areal ligger øst for Kastrup i det centrale Sønderjylland ca. to km sydøst for 

Gram. På Per Smeds landskabskort ligger arealet i overgangen mellem den kileformede Gram 

Bakkeø og en større hedeslette (Figur 6-6) med Gels Å i bunden16. Den samme grænse genfindes 

også på GEUS’s jordartskort, hvor bakkeøen består af moræneler fra næstsidste istid, mens he-

desletten består af ekstramarginale smeltevandsaflejringer og smeltevandssand og -grus17. Der 

er i området terrænforskelle på omkring 15 meter, da den nordlige del af det miljøvurderede 

areal ligger omkring kote +45, og terrænet falder til kote +30 i den sydlige del, hvilket viser 

overgangen mellem bakkeøen og hedesletten. 

 

Boringer, som fremgår af Kapitel 5, viser, at der er grove sandede aflejringer på bakkeøen under 

de lerede aflejringer og generelt sandede aflejringer til ca. 20 meter under terræn på hedesletten. 

Den nordlige del (nord for Skibelundsbjergvej) af det miljøvurderede areal ligger således på Gram 

Bakkeø, mens den sydlige del (syd for Skibelundsbjergvej) ligger på overgangen til hedesletten. 

 

 

Figur 6-6. Per Smed Landskabskort.18 

Bakkeø er en betegnelse for de morænelandskaber fra næstsidste istid, der findes i den vestlige 

del af Jylland, som ikke var dækket af isen under sidste istid. Bakkeøerne fremstår som udjæv-

nede højdedrag, der rager op over det omkringliggende landskab. De har mistet deres tidligere 

bakkede præg under sidste istid, hvor processer som jordflydning og frostsprængninger udjæv-

                                                   
16 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
17 GEUS, 2015, Danmark Digitale jordartskort 1:25.000 
18 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE KASTRUP 

 

 

 

 
 
 

24/49  

 

nede landskabet. Da isen under sidste istid stod ved Hovedopholdslinjen, fossede gletscherfloder-

ne ud af isen, skar sig ned i landskabet og afsatte anseelige mængder af sand og grus hen over 

det gamle morænelandskab og dannede de store vestjyske hedesletter19. 

 

Det miljøvurderede areal er beliggende inden for Haderslev Kommunes landskabskarakterområde 

nr. 11 ”Gram Bakkeø”20. Karakterområdet beskrives i kommunens analyse som Gram Bakkeø, der 

hæver sig over de omgivende flade hedesletter. Flere steder er der stejle skrænter i overgangen 

mellem bakkeøen og hedesletterne. Landskabet på bakkeøen kendetegnes alle steder ved lange 

kig og store udsigter mod henholdsvis nord og syd. Langs bakkeøens højeste ryg er der flere 

steder udsigt til begge sider på samme tid. Landskabets skala er de fleste steder stor, men i 

enkelte områder middel. Området er karakteriseret af en del helt lige veje. Bakkeøen består ge-

nerelt af god lerjord og præges af intensiv landbrugsdrift og større ejendomme med især kvæg-

besætninger. Der findes enkelte mindre skovområder og beplantninger på bakkeøen, men land-

skabet kendetegnes primært af åbne, dyrkede marker. Bebyggelsen består dels af de mindre 

byer og landsbyer og dels af spredte store landbrugsejendomme.21 

 

Det miljøvurderede areal fremstår med en del af de karakteristiske landskabstræk beskrevet i 

landskabskarakteranalysen i form af intensivt opdyrkede markflader på begge sider af Skibe-

lundsbjergvej, der opdeler det miljøvurderede areal i to. Arealet nord for Skibelundbjergvej be-

står af én sammenhængende markflade uden landskabselementer, mens arealet syd for vejen 

ligeledes er landbrugsarealer dog adskilt af nordvest-sydøstgående læhegn på de lidt mere san-

dede jorde. I arealets nordøstlige hjørne findes et mindre område med en sø omgivet af høje 

træer samt tre vindmøller, der står i grænsen af det miljøvurderede areal.  

 

                                                   
19 Krüger. J., 2000, Glacialmorfologi – Fladlandsgletscheren og landskabet 
20 Haderslev Kommune, Udkast til landskabskarakteranalyse, Karakterområde 11 Gram Bakkeø, oktober 2019 
21 Haderslev Kommune, Udkast til landskabskarakteranalyse, Karakterområde 11 Gram Bakkeø, oktober 2019 
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Figur 6-7. Indkig til det miljøvurderede areal set fra Skibelundsbjergvej med kig mod nordvest.  

Arealet er let bakket med fald mod syd, men bakkeøen hæver sig ikke markant fra det omkring-

liggende landskab. Alligevel ligger det miljøvurderede areal højt i det omkringliggende landskab 

og er særligt synligt fra sydvest fra Haderslevvej, hvor terrænet falder let ned mod grøften Skel-

grøft, der afgrænser det miljøvurderede areal, samt Gels Å ca. to kilometer syd for arealet. Der er 

kun enkeltstående træer langs med vejen, hvorfor indkigget til det miljøvurderede areal er stort, 

hvilket kan ses på Figur 6-8 og Figur 6-7.  
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Figur 6-8. Indkig til det miljøvurderede areal set fra syd på Rute 24. Det miljøvurderede areal ligger forholdsvis 

højt i området22. 

Mod øst afgrænses det miljøvurderede areal af et beplantningsbælte, mens det mod nord af-

grænses af et beskyttet sten- og jorddige med et beplantningsbælte oven på, hvorfor indkigget til 

arealet er begrænset set herfra. Desuden er landskabet nord for arealet fladere og med mindre 

terrænforskelle på bakkeøens plateau, hvorfor det miljøvurderede areal ikke er synligt set fra 

større distancer fra nord. 

 

De lave målebordsblade er tegnet i perioden 1926 til 1941 og et ortofoto fra 2018 viser, at mar-

kerne i den nordlige det af det miljøvurderede areal tidligere har været mindre og opdelt af åbne 

drængrøfter, end de er nu, og området bliver altså dyrket mere intensivt med større marker på 

lerede morænejorde med høj bonitet uden drængrøfter (Figur 6-9 og Figur 6-10). Desuden er 

områdets anvendelse ændret ved, at Haderslevvej (Rute 24) er bygget mellem år 1945 og 1954, 

og der er etableret en del nyere vindmøller, som er synlige fra området (Figur 6-8 og Figur 6-7). 

 

                                                   
22 Foto fra Google Maps street view 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE KASTRUP 

 

 

 

 
 
 

27/49  

 

 

Figur 6-9. Lave målebordsblade (1926-1941). 

 

Figur 6-10. Luftfoto fra 2018, der viser dyrkningsmøn-

steret. 

Landskabet inden for det miljøvurderede areal vurderes samlet set at have en moderat sårbar-

hed. Sårbarheden begrundes med landskabsmønstrenes relative intakthed, den høje beliggenhed 

i landskabet, de forholdsvis åbne vidder mod sydvest, og en synlig men ikke markant overgang 

mellem bakkeø og hedeslette øger landskabets lokale sårbarhed. Sårbarheden reduceres derimod 

af, at landbrugsarealerne er intensivt dyrket, og der findes synlige vindmøller omkring det miljø-

vurderede areal, hvilket tilfører landskabet visuel uro.  

 

Landskabelige konsekvenser af gravning 

De landskabelige konsekvenser af råstofgravningen vurderes på baggrund af beskrivelsen af 

landskabet.  

 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet midlertidigt tilføres et teknisk præg og visuel uro med 

maskiner, der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af områ-

det. Gravningen vil foregå i et område, som ligger højt i landskabet, men som udelukkende er 

åbent mod sydvest. Råstofindvindingen medfører under og efter indvinding en markant land-

skabspåvirkning, da terrænet ændres permanent, når sand, sten og grus fjernes fra området i 

dybder på omkring 12 meter. Da der kan graves under grundvandsspejlet, er der sandsynlighed 

for at arealet vil udvikle sig til en eller flere søer i forbindelse med gravning. 

 

Ved kørsel langs med Haderslevvej og Skibelundbjergvej er der direkte indkig til udgravningen, 

mens beplantning, bebyggelse og terrænforskelle på større afstande vil skjule området, hvorfor 

den geografiske udbredelse vurderes at være lokal. Efter endt råstofgravning fjernes maskinerne 

fra området, så det tekniske præg og den visuelle uro fjernes. 

 

På nuværende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, hvorfor det ikke er 

muligt at vurdere, hvordan landskabet udvikles på længere sigt. Efterbehandlingen foretages 

sandsynligvis med muld og overskudsmaterialer fra det miljøvurderede areal, da det ikke uden 

dispensation er tilladt at tilføre jord til råstofgraveområder. Da grundvandsspejlet står højt, er det 

sandsynligt, at arealet vil fremstå som søer. Intensiteten er meget høj, da der graves med grave-

dybder på op til 12 meter på en skråning på overgangen mellem hedeslette og bakkeø, hvilket 

potentielt kan udviske overgangen mellem markante geomorfologiske elementer. Selvom over-

gangen ikke er særlig markant, og terrænet kun stiger og falder let, er der tale om en permanent 

ændring i det ellers bevaringsværdige og uforstyrrede landskab. På baggrund heraf vurderes 

påvirkningen som væsentlig. 
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6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal findes en række kulturhistoriske interesser, 

som fremgår af Figur 6-11.  

 

 

Figur 6-11. Kulturhistoriske interesser inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 

Ikke fredede og endnu ikke fundne fortidsminder 

Der findes et enkelt ikke-fredet fortidsminde (200201-45) i den nordlige del af det miljøvurderede 

areal. Der findes desuden to ikke-fredede fortidsminder 214 og 230 meter vest for området. For-

tidsmindet inden for det miljøvurderede areal er en rundhøj fra stenalderen23, der dog kun ud fra 

reliefkort er synligt i form af en forhøjning i landskabet.  

 

Det er sandsynligt, at det ikke-fredede fortidsminde fjernes permanent, da det er inden for det 

miljøvurderede areal. Påvirkningen er lokal, da det kun vil være det ene fortidsminde, der bliver 

påvirket. Intensiteten ved fjernelsen af det ikke-fredede fortidsminde vurderes at være lav, da 

fortidsmindet i forvejen er pløjet væk, så det kun er muligt at se en mindre forhøjning i landska-

bet på placeringen. Konsekvensen ved fjernelse af fortidsmindet vurderes at være begrænset, da 

fortidsmindet i forvejen er ødelagt. 

 

Museum Sønderjylland har i en arkivalsk udtalelse om området vurderet, at det er sandsynligt, at 

der findes fortidsminder inden for det miljøvurderede areal. På den baggrund anbefaler Museum 

Sønderjylland, at der foretages en frivillig arkæologisk forundersøgelse forud for udnyttelse af 

råstofgraveområdet for at klarlægge, om der er fortidsminder inden for området. Hvis forunder-

søgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal de udgraves, inden råstofgravning kan 

gennemføres. I nogle tilfælde er det muligt at ændre jordindgrebet ved råstofgravningen, så det 

                                                   
23 Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Kastrup, 200201-45, 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/80778/ 
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ikke er nødvendigt at lave udgravning.24 Dette vil dog betyde, at kun en mindre del af råstofgra-

veområdet vil kunne udnyttes. 

 

Hvis der under udgravningen opdages fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det 

berører fortidsmindet. Fundet skal anmeldes til det ansvarlige museum, jf. museumslovens § 27, 

stk. 225. Ikke-fredede fortidsminder i form af enkeltfund kan af museet registreres og fjernes fra 

stedet, så de bevares for eftertiden. 

 

Beskyttede sten- og jorddiger 

Langs med den nordlige grænse af det miljøvurderede areal findes et ca. 720 meter langt øst-

vestgående beskyttet sten- og jorddige, se Figur 6-11. Diger fortæller bl.a. om historien i land-

skabet og om Danmarks inddeling i sogne, ejerlav, om driften i marken og ejerforhold26.  

 

Af de lave målebordsblade33 fremgår det, at diget har været en del af et større netværk af diger, 

der har angivet markskel. Digerne i området har en intakt struktur. Diget findes på luftfotos fra 

2018 og er registreret på Geodatastyrelsens kortværk Danmark 1:25.000 (4 cm kort) fra før 1. 

juli 1992, og diget er således beskyttet.27 

 

Diget ligger på kanten af det miljøvurderede areal, og hvis der graves i nærheden af det, vil der 

være risiko for en negativ påvirkning. Digets tilstand kan desuden ændres, hvis der placeres 

jordoplag op af det. Påvirkningen er lokal, da det kun er det ene dige, der påvirkes. Intensiteten 

af påvirkningen vil være meget høj, da diget kan blive fjernet. Ifølge museumslovens § 29a må 

tilstanden af sten- og jorddiger ikke ændres28. I særlige tilfælde kan kommunen jf. museumslo-

vens § 29j, stk. 2, dispensere fra forbuddet, men der skal være så væsentlige samfundsinteres-

ser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de bevaringsinteresser, bestemmelsen skal 

sikre.29 Den samlede konsekvens vurderes at være væsentlig, da en markant del af de historiske 

spor af netværket af diger i området forsvinder og digestrukturen brydes, da diget udgør et bin-

deled til flere diger mod nord.  

  

                                                   
24 Museum Sønderjylland, Arkæologisk udtalelse vedr. forslag til Råstofplan 2020 – Muligt råstofgraveområde Kastrup, 

23. august 2019.  

25 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
26 Slots- og kulturstyrelsen, 2019, Sten- og jorddiger, https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-

diger/sten-og-jorddiger/  
27 Slots- og kulturstyrelsen, 2019, Hvilke diger er beskyttede? https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-

fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/hvilke-diger-er-beskyttede/  
28 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
29 Kulturarvsstyrelsen, Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, 2009, 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/hvilke-diger-er-beskyttede/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/hvilke-diger-er-beskyttede/
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6.2.3 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Landskabelige 

konsekvenser 
ved gravning 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Væsentlig 

Kultur 
Historie 

     

Ikke fredede 
og endnu ikke 
fundne for-
tidsminder 

Sandsynligt Lokal Lav Permanent Begrænset 

Beskyttede 
sten- og 
jorddiger 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Meget høj Permanent Væsentlig 

 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Det miljøvurderede areal er en del af et geologisk beskyttelsesområde samt et større bevarings-

værdigt og uforstyrret landskab. Det gør landskabet særdeles sårbart over for ændringer, herun-

der råstofgravning. Hvis der alligevel graves kan en mindre del af påvirkningen afbødes ved, at 

terrænet efterbehandles, så det indpasses i det omkringværende landskab af hensyn til land-

skabskarakteren og de landskabelige og geologiske udpegninger, herunder særligt graveområdets 

kanter mod det omgivende terræn.  
 

Museum Sønderjylland anbefaler at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse af det mil-

jøvurderede areal, inden råstofgravning igangsættes.  

 

Ved at holde en afstand til det beskyttede sten- og jorddige vurderes det at der ikke vil forekom-

me en påvirkning af diget. Påvirkningen vurderes derfor samlet set, at være moderat. 

 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig 

betydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  

 

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 130, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

                                                   
30 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væ-

sentligt. 

 

Det nærmeste Natura 2000-område nr. 212, Stensbæk Plantage og Heder, ligger ca. 7 km fra det 

miljøvurderede areal. Det består af fuglebeskyttelsesområde nr. 121 og habitatområde nr. 262. 

 

På grund af afstanden mellem det miljøvurderede areal og Natura 2000-område nr. 212 vurderes 

det, at indvindingen af råstoffer indenfor det miljøvurderede areal ikke vil påvirke naturtyperne 

på udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område eller andre områder længere væk. Det 

vurderes ligeledes, at der ikke er andre planer eller projekter, der i forbindelse med denne plan, 

kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

 

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 731 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, 

derfor at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter ikke påvirker det 

nærmeste Natura 2000-området væsentlig.  

  

 

Figur 6-12. Natura 2000-områder nær det miljøvurderede areal. 

 

6.3.2 § 3 beskyttet natur 

For at beskytte en række naturtyper (f.eks. vandløb, ferske enge, moser, strandenge, søer), er 

naturtyperne beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang 

række sjældne dyr og planter. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områ-

                                                   
31 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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dernes tilstand uden en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 232. I forbindelse 

med dispensationen kan der stilles krav om etablering af erstatningsnatur.  

 

I den nordlige del af arealet findes en beskyttet sø. Derudover grænser arealet mod sydøst op til 

et beskyttet vandløb. Indenfor 1 km fra det miljøvurderede areal er registreret 14 beskyttede 

søer. Derudover findes der beskyttede moser og ferske enge indenfor 1 km fra det miljøvurdere-

de areal33. 

 

Højeste HNV33 indenfor det miljøvurderede areal er 4 langs Skelgrøft på baggrund af lavbundare-

al, nærhed til beskyttet natur, nærhed til småbiotop, og ekstensiv markdrift. Størstedelen af 

arealet er HNV 1-2.  

 

 

Figur 6-13. Beskyttede naturtyper inden for og omkring det miljøvurderede areal. 

 

Da det ikke kan udelukkes, at der indvindes under grundvandsspejlet, kan der lokalt ske en 

vandstandssænkning i de beskyttede våde naturtyper, der ligger omkring det miljøvurderede 

areal, hvis disse har hydraulisk kontakt til samme grundvandsmagasin, som der indvindes fra. En 

evt. vandstandssænkning vil dog være ganske få cm og af kort varighed, og dermed vil naturtil-

standen i vandløb, ferske eng og søer ikke blive påvirket.  

 

I forhold til beskyttet natur indenfor det miljøvurderede areal vurderes det, at der er mulighed for 

at miljøpåvirkningen vil indtræde (hvis naturtilstanden af den beskyttede sø ændres og vandløbet 

rørlægges/omlægges). Påvirkningen er lokal og intensiteten vil (hvis den beskyttede natur æn-

dres) være høj. Varigheden er lang, hvis søen og vandløbet ændres til råstofgraveområde. Den 

                                                   
32 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  
33 https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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samlede konsekvens vil derfor være væsentlig. Afhængig af efterbehandlingsplanen vil der kunne 

genskabes søer indenfor det miljøvurderede areal. 

 

Det vurderes, at der er mindre sandsynlighed for at beskyttet natur udenfor det miljøvurderede 

område påvirkes, da områderne ligger langt fra det miljøvurderede areal. Den geografiske udbre-

delse af påvirkningen er lokal, og intensiteten vil være lav. Påvirkningens varighed vil være lang, 

og den samlede konsekvens af påvirkningen af natur udenfor det miljøvurderede areal vil være 

begrænset. 

 

Ændring af naturtypernes tilstand forudsætter en dispensation efter naturbeskyttelsesloven, hvor 

der forventeligt vil blive stille krav om erstatningsnatur. Hvis der ændres i vandløbet, forudsætter 

det desuden en tilladelse jævnfør bekendtgørelse om vandløbsregulering § 334. 

 

6.3.3 Økologiske forbindelser 

Den sydlige del af det miljøvurderede areal langs Skelgrøft er potentielt økologisk forbindelse. 

Jævnfør Haderslev Kommunes Kommuneplan 201735 skal dyr og planters naturlige bevægelses-

veje styrkes i de potentielle økologiske forbindelser. Her må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. 

etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets sprednings-

muligheder. 

Forbindelsen vil blive påvirket på en strækning nord for vandløbet.  Råstofindvinding kan også 

have en forstyrrende indvirkning på fauna i form af bl.a. støj, hvorfor dyrs adfærd langs forbin-

delsen kan ændres. 

 

 

Figur 6-14 Potentielle økologiske forbindelser omkring det miljøvurderede areal.  

                                                   
34 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. BEK nr 834 af 27/06/2016 
35 http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/hovedstruktur-og-retningslinjer/det-aabne-land/naturomraader/343-

oekologiske-forbindelser-potentielle-oekologiske-forbindelser-og-naturomraader/ 
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Når indvindingen og efterbehandlingen er slut, vil området igen kunne anvendes som forbindelse 

for dyr og planter i sin fulde bredde afhængig af efterbehandlingsplanens krav. Samlet vurderes 

det, at udlæg af det miljøvurderede areal som råstofgraveområde er i overensstemmelse med 

interesserne vedr. sikring af spredningsmuligheder for dyr og planter i Haderslev Kommunes 

Kommuneplan 2017, da forbindelsen ikke forringes i væsentlig grad og forventes genetableret 

efter endt råstofindvinding. 

 

6.3.4 Plante og dyreliv  

Bilag IV arter 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår en vurdering af om der med planen påvirkes de vilkår, som områderne kan 

tilbyde en bestand af en art (økologiske funktionalitet).  

 

Der er ikke registreret arter på habitatdirektivets bilag IV inden for det miljøvurderede areal36. 

Søen i det miljøvurderede areal, nævnt under § 3 beskyttet natur, er potentielt raste- og yngle-

sted for padder på habitatdirektivets bilag IV, bl.a. spidssnudet frø.  

 

Hvis søen fjernes, er der mulighed for, at raste- og levested for arter af padder forsvinder lokalt. 

Det vil dog kun i mindre grad påvirke den økologiske funktionalitet for raste- og levesteder for 

arter på habitatdirektivets bilag IV, da der tæt på området ligger flere andre tilsvarende søer. 

Påvirkningen vil være permanent, hvis søen fjernes, og konsekvensen vil samlet være moderat.  

 

Fugle 

Der er registreret sangsvane ca. 800 meter fra det miljøvurderede areal27. Sangsvane fouragerer 

ofte på grønne marker om vinteren. Arten er på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1.  

 

Ændringen fra eksisterende dyrkede marker til planlagt graveområde vil muligvis ændre leveste-

der for flere arter af fugle lokalt. Intensiteten af ændringen vil være middel, da flere af arterne 

fortsat kan have levested inden for det miljøvurderede areal afhængig af efterbehandlingens 

krav. Varigheden af påvirkningen vil være lang, og hvis der efterbehandles til natur, vil der kunne 

skabes nye levesteder. Samlet vurderes påvirkningen at være moderat.   

 

Sjældne arter, planter og naturtyper 

Der er ikke registreret sjældne eller fredede arter af planter eller dyr eller naturtyper indenfor 

eller tæt på det miljøvurderede areal.  

 

Sandsynligheden for at arter af sjældne eller fredede planter, dyr eller naturtyper bliver påvirket 

er mindre, udbredelsen af påvirkningen er lokal, og intensiteten er lav. Varigheden vil være lang, 

og samlet vurderes påvirkningen at være begrænset.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
36 Naturbasen, Licens nr. 05/2015 
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6.3.5 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 
Ramsar-
område 

Mindre Lokal Lav Lang Ikke væsent-
lig 

§ 3 beskyttet 
natur 

Mulig Lokal Høj Lang Væsentlig 

Plante- og 
dyreliv 

Mulig Lokal Middel Lang Moderat 

 

6.3.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Indvinding, der ændrer naturtilstanden af de beskyttede naturtyper, forudsætter dispensation fra 

naturbeskyttelsesloven, og der kan forventes vilkår om udlæg af erstatningsnatur.  

 

Påvirkning af naturtilstanden af vandløb og sø kan afværges ved at holde tilstrækkelig afstand til 

naturtyperne.   

 

6.4 Vandmiljø 

Arealet er omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, og derfor vurderes videns-

niveauet i forhold til vandmiljø at være tilstrækkeligt. Området er dækket af grundvandskortlæg-

ningen for Rødding37, som blev afsluttet i 2013, og grundvandskortlægningen ved Sommersted38, 

som blev afsluttet i 2014.  

 

6.4.1 Grundvand og Vandforsyning 

Terrænkoterne i det miljøvurderede areal ligger omkring kote 25-46 m, med de laveste værdier 

omkring vandløbet mod syd, og de højeste værdier mod nordøst. Den nordvestlige del af det 

miljøvurderede areal ligger, ifølge GEUS’ jordartskort, indenfor et område med glacialt moræne-

ler, mens den centrale del af området ligger indenfor et område, hvor de terrænnære aflejringer 

overvejende består af glacialt smeltevandssand. I den sydøstlige del af det miljøvurderede areal, i 

tilknytning til vandløbet, som følger den sydøstlige afgrænsning, består de terrænnære aflejringer 

af senglacialt ferskvandssand.  

 

Der er beskrevet geologi for 9 boringer indenfor 300 m’s afstand af det miljøvurderede areal, og 

der er udført 3 prøvegravninger, indenfor det miljøvurderede areal, til ca. 6 m u.t.39, jf. kapitel 5.   

Det vurderes på baggrund heraf, at der i gennemsnit forventes at være 4-5 m råstoffer, og sted-

vist op til ca. 8 m20.  
 
Grundvand 

Grundvandet ligger, ifølge et overfladenært potentialekort, imellem kote 25-27,5 m, og grund-

vandsstrømningen i det terrænnære magasin ved det miljøvurderede areal er mod sydvest. Pej-

lingerne fra nærområdet, angiver dybder for det terrænnære grundvandsspejl mellem 0,8-1,2 m 

u. t., mens prøvegravninger indenfor området viser et vandspejl ca. 4 m u.t., svarende til ca. 

kote + 41. Det vurderes, at der her er tale om et sekundært grundvandsspejl. På baggrund af 

pejledata og det overfladenære potentialekort vurderes det, at det er stor sandsynlighed for, at 

der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor det miljøvurderede areal, da en 

                                                   
37 Naturstyrelsen, 2013. GKO Rødding Trin 2, delaftale 15, 19 og 20 Grundvandskemi, geologisk model og grundvands-

model.  
38 Naturstyrelsen, 2014. Redegørelse for GKO Sommersted.  
39 Orbicon, 2019. Forslag til Råstofplan 2020. Område sydøst for Kastrup.  
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del af ressourcen forventes at ligger under grundvandsspejlet. Råstofgravning vil medføre, at den 

umættede zone mindskes, da en del af magasinet fjernes. Hydraulisk kan det have betydning for 

opholdstiden i den umættede zone, og der vil være kortere vej fra overfladen til grundvandsspej-

let.  

 

Ifølge grundvandskortlægningen ved Sommersted sker der ingen grundvandsdannelse til det 

øverste magasin indenfor det miljøvurderede areal.  

 

Det miljøvurderede areal ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser, men 

overlapper ikke med indvindingsoplande (Figur 6-15). De primære magasiner i området er vurde-

ret til at have en stor sårbarhed i fh.t nitrat, da lerdæklagene over de primære magasiner i områ-

det er tynde. Størstedelen af det miljøvurderede areal overlapper med indsatsområder indenfor 

nitratfølsomme indvindingsområder. Ca. 300 m syd for arealet findes et mindre indsatsområde 

indenfor sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. De nærmeste boringsnære beskyttelsesom-

råder findes ca. 3,4 km mod øst ved Gabøl Vandværks indvindingsboringer. 
 

Det miljøvurdere areal ligger i et område, der ikke er okkerklassificeret40. I de fleste tilfælde vil 

råstofindvinding over eller under vandspejlet have ingen eller kun små kvalitative påvirkninger af 

grundvandet41. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb af forurenet vand fra 

naboarealer og muligheden for pyrit-oxidation med deraf følgende frigivelse af sulfat, forsuring af 

grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller okkerudfældning. Ved 

eventuel oxidationen af pyrit forventes dette primært at have betydning for vandkvaliteten i 

eventuelle gravesøer, samt ved behov for afledning af vand fra det miljøvurderede areal. Der vil i 

kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift, således at indvindingen ikke 

medfører kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. 

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det terrænnære grundvand. Generelt forventes der ikke egentlige sænkninger i og omkring 

råstofgrave efter længere tids gravning, men der vil, i forbindelse med aktive graveperioder, 

være mulighed for, at der lokalt kan forekomme mindre afsænkninger af det terrænnære grund-

vand. Påvirkningen vil dog være meget lokal. Intensiteten af påvirkningen på det terrænnære 

grundvandsmagasin i forbindelse med råstofgravningen forventes at være middel, da en del af 

magasinet bortgraves, og der sker indvinding til markvanding og privat husholdning fra det ter-

rænnære magasin. En eventuel påvirkning vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes 

at forløbe over flere år. Konsekvensen for påvirkning af det terrænnære grundvand vurderes at 

være moderat, da der ved grusgravning vil fjernes en del af det terrænnære magasin, og den 

umættede zone vil mindskes. 

 

Det vurderes som mindre sandsynligt, at der vil ske påvirkning af det primære magasin. Der 

forventes ikke væsentlige udbredte dæklag mellem magasinerne i nærområdet, og der er vurde-

ret stor sårbarhed for det primære magasin. En eventuel påvirkning vil dog være meget lokal, og 

forventes afgrænset til det terrænnære magasin. Såfremt det sikres, at eventuelle lerlag, som 

adskiller magasinerne, ikke gennembrydes, er risikoen for forurening af det primære magasin 

ikke øget væsentligt i forhold til den nuværende situation. Intensiteten for det primære magasin 

vurderes at være lav. En eventuel påvirkning vurderes at være lang, da råstofgravningen forven-

tes at forløbe over flere år. Der forventes begrænset konsekvens for det primære grundvandsma-

gasin.  

                                                   
40 Danmarks Arealinformation 
41 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Region Syddanmark, 2012. 
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Det vurderes, at det miljøvurderede areal kan inddrages til graveområde under forudsætning af, 

at der i tilladelsen hertil, opstilles de nødvendige vilkår til beskyttelse af grundvandsressourcen og 

beskyttede naturtyper. Der skal stilles vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke 

medfører hverken kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen 

og beskyttede naturtyper.  

 

 

 

Figur 6-15. Miljøvurderet areal, indvindingsoplande, drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsboringer, nitrat-

følsomme arealer. 

 

Vandforsyning 

Der findes to vandforsyningsboringer indenfor det miljøvurderede areal (i den øst/sydøstlige del), 

der anvendes til markvanding, og to vandforsyningsboringer tæt ved områdeafgrænsningen, der 

anvendes til markvanding.. Ejendommen umiddelbart øst for det miljøvurderede areal har, ifølge 

OIS42, egen vandforsyning. Boringen ved ejendommen er hos GEUS markeret sommarkvandings-

boring. Der er ikke yderligere ejendomme med egen vandforsyning indenfor 150 m fra det miljø-

vurderede areal. Der findes en vandforsyningsboring ca. 200 m mod SØ, ved Haderslevvej, og 

herudover findes der flere andre boringer og anlæg i områderne omkring det miljøvurderede 

areal. Boringerne anvendes til privat indvinding, markvanding eller erhverv. Ved vandforsynings-

boringerne indenfor det miljøvurderede areal, er der ikke registreret lerdæklag over indvindings-

filtrene. Ifølge Vandforsyningsplanen, gives der ikke tilladelse til at lave en ny boring, hvis ejen-

dommen kan tilsluttes og forsynes fra et vandværk.  

 

Hvis det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, kan det have betydning for de indvin-

dingsboringer, der ligger indenfor eller lige på grænsen af graveområdet, og der skal sandsynlig-

                                                   
42 www.ois.dk 
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vis findes en alternativ vandforsyning som erstatning for de indvindingsboringer, der er omfattet 

af det fremtidige graveområde. De to boringer, der ligger indenfor det miljøvurderede areal, ind-

vinder fra det terrænnære magasin, hvorfra grusgravningen forventes at ske, og forventes derfor 

at blive begrænset i anvendelse, afhængig af det konkrete projekt, ved udlæg af graveområdet. 

Der er ca. 10 m vandsøjle over filtrene, og det vurderes, at der ikke er risiko for udtørring som 

følge af eventuelle vandspejlsvariationer ved råstofgravning. For boringen nær områdeafgræns-

ningen, som anvendes til privat husholdning, er der ca. 20 m vandsøjle over filtret, og det vurde-

res, at denne boring er filtersat så dybt i lagserien, at der ikke er risiko for udtørring som følge af 

eventuelle vandspejlsvariationer ved råstofgravning. Markvandingsboringen, tæt på områdeaf-

grænsningen, er ligeledes filtersat dybt i lagserien og med en stor vandsøjle over filtertop.  

 

Der forventes ikke betydelige kvantitative påvirkninger af indvindingsboringer i nærområdet, da 

grundvandssænkningerne fra drift af boringerne ofte vil være større end påvirkningen fra en 

eventuel råstofindvinding under grundvandsspejlet. Da der ikke er betydelige beskyttende ler-

dæklag i området, og der indvindes vand fra det terrænnære magasin, skal der være særlig op-

mærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvandet, såfremt det miljøvurderede areal udlægges 

til graveområdet.  

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan ske en påvirkning af private indvindinger, og der må 

forventes en række restriktioner i fht. arealanvendelsen, i forbindelse med en evt. tilladelse til 

indvinding af råstoffer, og der kan evt. blive stillet krav om, at der udarbejdes en beredskabsplan 

for uheld og spild. Det vurderes, at en evt. risiko kan imødekommes med vilkår i tilladelsen til 

råstofindvinding, herunder angivelse af afstandskrav mellem råstofindvinding og boringer til pri-

vat husholdning. Den geografiske udbredelse vurderes at være lokal. En eventuel påvirkning 

vurderes at være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Indenfor det 

miljøvurderede areal er intensiteten vurderet som høj, i fht. vandforsyningen, da boringer inden-

for det miljøvurderede areal kan blive begrænsede i adgangsforhold og anvendelse. Der forventes 

ingen påvirkning af omkringliggende boringer, men der bør i forbindelse med en evt. gravetilla-

delse fastsættes vejledende afstandskrav mellem råstofgravning og boringer til privat hushold-

ning. Konsekvensen for påvirkning af private indvindinger indenfor det miljøvurderede areal vur-

deres at være moderat, da der ved grusgravning vil fjernes en del af det terrænnære magasin, og 

den umættede zone vil mindskes. 

 

6.4.2 Overfladevand 

Der er ingen større vandløb indenfor det miljøvurderede areal, men det beskyttede vandløb Skel-

grøft løber langs med den sydøstlige områdeafgrænsning, og løber desuden ca. 200 m sydvest 

for det miljøvurderede areal (Figur 6-16). Ved vandløbet Skelgrøft vurderes vandspejlet, på bag-

grund af digitale højdedata, at være på niveau med vandstanden i det terrænnære magasin, og 

har sandsynligvis kontakt til grundvandsmagasinet. Det kan derfor ikke afvises, at indvinding 

under grundvandsspejlet kan have en påvirkning på vandløbet, hvis der sker ændringer i vand-

standen i området som følge af indvinding. Da der generelt ikke forventes egentlige sænkninger i 

og omkring råstofgrave efter længere tids gravning43, og en eventuel mindre afsænkning af det 

terrænnære grundvandsspejl vil være lokal, vurderes det, at sandsynligheden for betydelige, 

varige påvirkninger af vandløbet er lille.  

 

Der en beskyttet sø ved Østergård (mod nord), som delvist overlapper med det miljøvurderede 

areal. Det vurderes på baggrund af digitale højdedata, at vandspejlet i søen mod nord ligger 

                                                   
43 Grontmij, 2012. Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarbejdet for Regi-

on Syddanmark. 
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højere end det overfladenære grundvandsspejl, hvorfor søen ikke forventes at blive påvirket af en 

eventuel grundvandssænkning i forbindelse med råstofgravning. Der er i området ved søen regi-

streret en terrænnær lagserie, jf. jordartskortet, som primært består af moræneler. Ved medde-

lelse af en gravetilladelse vil dette dæklag sandsynligvis blive gennemgravet, og det kan derfor 

ikke uden nærmere undersøgelser vurderes, i hvilket omfang søen kan opretholdes med det nu-

værende vandspejl. 

 

Hvis det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, vurderes det som sandsynligt, at der vil 

ske en påvirkning af vandstanden ved søen, hvis det lokale terrænnære lerlag bortgraves. Det 

vurderes ligeledes som sandsynligt, at der kan ske en påvirkning af vandstanden i vandløbet, da 

det er vurderet, at vandløbet er i hydraulisk kontakt med grundvandet i det terrænnære magasin. 

Påvirkningen i fht. overfladevand vil være lokal, både i forhold til søen og vandløbet, og varighe-

den for påvirkningen vil være lang, da råstofgravning forventes at forløbe over flere år. Intensite-

ten af påvirkningen i fht. overfladevand vurderes at være middel mht. søen, hvis der sker gen-

nemgravning af morænelerslaget. Intensiteten af påvirkningen i fht. vandløbet forventes at være 

lav, da eventuelle sænkninger i magasinet, sandsynligvis ikke overstiger de naturlige årstidsva-

riationer for det terrænnære magasin. Konsekvensen for påvirkning af overfladevand vurderes 

samlet at være moderat, da det ikke kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af vandstanden 

i søen i den nordlige del af det miljøvurderede areal, hvis det terrænnære moræneler bortgraves.  

 

Der forventes ingen påvirkning af omkringliggende beskyttede naturtyper, som følge af vand-

spejlsændringer, grundet afstanden til det miljøvurderede areal. 

 

 

Figur 6-16. Okkerpotentielle lavbundsområder44  og beskyttede vandløb, samt øvrige vandløb og søer.  

 

                                                   
44https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
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6.4.3 Jordforurening 

Der findes ingen V1- eller V2-kortlagte grunde indenfor det miljøvurderede areal (Figur 6-17).  

 

Figur 6-17. V1- og V2-kortlagte arealer. 

 

6.4.4 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Terrænnært grund-
vandsmagasin 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Primært grund-
vandsmagasin 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

Private indvindin-
ger 

Sandsynligt Lokal Høj Lang Moderat 

Overfladevand  Sandsynligt Lokal Middel Lang Moderat 

 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Der vurderes ikke at være behov for egentlige afværgetiltag, men af hensyn til kobling af maga-

siner skal der stilles vilkår om, at gennemgående lerlag ikke gennembrydes, og risikoen for kvali-

tativ påvirkning af underliggende magasiner ikke øges. Der kan ligeledes blive stillet krav om, at 

der udarbejdes en beredskabsplan for uheld og spild. 

 

Råstofgravningsaktiviteter udgør kun en begrænset eller ingen risiko for forurening af grundvan-

det ved spild af brændstof, hydraulikolie mm45. Risikoen for forurening på baggrund af råstofind-

vindingsaktiviteter sammenlignes generelt med risiko for forurening på baggrund af landbrugets 

anvendelse af tunge maskiner i markerne. Den begrænsede risiko for forurening af grundvandet 

                                                   
45 Teknisk notat, marts 2011. Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding.  
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kan dog yderligere mindskes ved, i gravetilladelsen, at stille vilkår om hensigtsmæssig opbeva-

ring af brændstof og smøremidler og evt. eldrevet maskineri.     

 

 

Råstofindvindingen anses ikke som en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten, men det er 

vigtigt at have fokus på arealanvendelsen, når råstofindvindingen er afsluttet, da indvindingen 

som udgangspunkt vil medføre en reduktion af tykkelsen af den umættede zone.  

 

I sårbare områder vil der kunne stilles vilkår om, at arealet efterbehandles til naturformål, fritids-

formål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden anvendelse af pesticider eller gødningsstoffer. 

Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt 

lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er 

særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller 

landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 

 

I forbindelse med en evt. tilladelse til råstofgravning vurderes det i hvilket omfang der er behov 

for at holde afstand til beskyttede naturtyper tæt på det miljøvurderede areal. 
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

Der er ikke eksterne planer, projekter eller miljøforhold, der vurderes at kunne kumulere med de 

forhold, der vurderes i den nærværende miljørapport.  

 

Det miljøvurderede areal er placeret i et område, hvor det nærmeste aktive graveområde ligger i 

en afstand af ca. 9 km. Der er indgivet forslag om to andre graveområder for sand, grus og sten i 

en afstand af 8-13 km fra det miljøvurderede areal. Med udgangspunkt i afstanden vurderes det, 

at graveområderne ikke resulterer i en kumulativ effekt i forbindelse med det miljøvurderede 

areal.  
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af hvilke miljøforhold, som skal behandles yderli-

gere i de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 

Området vurderes i forhold til indvinding af sand, grus og sten. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil overord-
net set altid resultere i forøget 
støjniveau i nærområdet. Indvin-
ding, af- og pålæsning samt trans-
port af råstoffer støjer.  

Planområdet er beliggende i et 
landområde lige øst for Kastrup 
by, og de fleste nærliggende byg-
ninger findes altså her, på nær 
nogle landejendomme, som findes 
spredt rundt i nærområdet. Der 
findes ingen bygninger indenfor 
planområdet. 

Der er ca. 12 boliger indenfor 200 
m. Der er ca. 50 boliger indenfor 
500 m. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 
Udover Kastrup er den nærmeste 
større by Gram, som ligger ca. 2,4 
km mod NV. De mindre landsbyer; 
Øster Lindet, Nustrup, Ålkær og 
Gabøl findes hhv. ca. 5,4 km mod 
NNØ, ca. 5,1 km mod NØ, ca. 1,2 
km mod øst og 3,2 km mod Ø-SØ. 
Den større by Toftlund findes ca. 
7,1 km mod syd, og den mindre 
landsby Kastrup Vestermark findes 
ca. 1,4 km mod vest. 
 
Herudover findes en del spredt be-
byggelse i form af landejendomme 
i nærheden. Med den fremher-
skende vindretning V-SV, vil stø-
jen, i hovedparten af året, blive 
båret i retning mod Ø-NØ. I denne 
retning er den nærmeste bymæs-
sige bebyggelse Ålkær, Gabøl og 
Nustrup samt en række spredte 
landejendomme. I vindretningen 
er det hovedsageligt bygninger 
omkring Ålkær, som kan blive på-
virkede af støj, men der forventes, 
grundet den tætte beliggenhed, 
nogen påvirkning i Kastrup, samt 
ved Østermarkgård, som grænser 
op til planområdet mod NØ. 

Støjbelastningen vil blive reguleret 
i råstoftilladelserne, som vil stille 
vilkår om, at Miljøstyrelsens vejle-
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Begrundelser/Bemærkninger 

dende grænseværdier bliver over-
holdt. Tilladelsen vil typisk stille 
krav til indretning og drift af grus-
graven således, at eventuelle ne-
gative påvirkninger kan afværges 
(f.eks. med støjvolde).  

Planområdet overlapper med, og 
ligger i nærheden af, større støjbe-
lastede områder. Haderslevvej, 
som løber langs den sydvestlige 
områdeafgrænsning, er omgivet af 
en støjzone, som går ca. 50-75 m 
ind i planområdet. 
En støjzone, med radius ca. 400 m, 
omgiver 3 vindmøller, som findes i 
den nordlige del planområdet, tæt 
på områdeafgrænsningen. Der er 
stor grad af overlap (op til 440 m) 
med denne støjzone. Et andet 
stort støjbelastet areal findes ca. 
180 m mod V-SV. 

Sundhedstilstand   X Det vurderes, at planen ikke vil på-
virke menneskers sundhed forud-
sat, at de fastsatte krav i en ende-
lig gravetilladelse overholdes. 
Disse krav omfatter bl.a. vilkår, der 
regulerer forhold som grund-
vandsbeskyttelse, driftstider, støj, 
skrænthældninger og udkørsels-
forhold. 

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke vil på-
virke svage grupper. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Friluftsliv / Rekreative 

interesser 

  X Planområdet anvendes til land-
brugsmæssige formål.  
Der er ingen rekreative områder 
indenfor eller i nærheden af plan-
området. De nærmeste rekreative 
områder findes i/ved Gram by 
mod NNV, i en afstand af ca. 3,0 
km. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

 X  Der findes tre vindmøller i en 
klynge ved den nordlige områdeaf-
grænsning. En af vindmøllerne lig-
ger indenfor afgrænsningen, en 
grænser op til, og den sidste ligger 
ca. 100 m nord for planområdet. 

Herudover findes der en gruppe 
på 8 vindmøller, ca. 1,4-2,0 km 
mod SV, og der findes 4 vindmøl-
ler, ca. 1,9-2,4 km mod SSV. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Det nærmeste Natura 2000 om-
råde, Stensbæk Plantage, ligger ca. 
7 km fra planområdet. Det består 
af fuglebeskyttelsesområde nr. 
121 og habitatområde nr. 262. 

Det vurderes, at indvindingen af 
råstoffer i planområdet ikke vil på-
virke de våde naturtyper i de øv-
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Begrundelser/Bemærkninger 

rige Natura 2000 og Fuglebeskyt-
telsesområder på grund af afstan-
den. Emnet behandles derfor ikke 
yderligere. 

 

Andre internationale 

beskyttelsesområder  

(Ramsar) 

  X Der er ingen Ramsar-områder i 
nærheden af planområdet. 

§ 3 beskyttet natur  X  Planområdet rummer en § 3-be-
skyttet sø i den nordlige del af om-
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Begrundelser/Bemærkninger 

rådet. Derudover grænser planom-
rådet op til et § 3-beskyttet vand-
løb mod sydøst.  

Mod syd findes tre § 3-beskyttede 
søer i en afstand af hhv. 500, 300, 
og 450 meter fra planområdet.  

Mod øst findes tre § 3-beskyttede 
søer i en afstand af hh. 100, 500 
og 500 meter fra planområdet. 
Derudover findes en § 3-beskyttet 
mose 750 meter fra området, og 
to § 3-beskyttede enge 800 og 
1100 meter fra planområdet. 

Mod nord findes seks § 3-beskyt-
tede søer hhv. 300, 550, 600, 600, 
900 og 800 meter fra planområ-
det.  

Mod vest findes tre § 3 søer hhv. 
1200, 850 og 300 meter fra plan-
området. 1100 meter fra planom-
rådet findes et § 3 eng/mose om-
råde, og 1200 meter fra findes et § 
3 engområde.  

Hvis der indvindes under grund-
vandsspejlet, kan det ikke udeluk-
kes, at der lokalt kan ske en vands-
tandssænkning, som kan påvirke 
tilstanden i de våde naturtyper. 
Der kan være risiko for påvirkning 
af vandføringen i nærliggende 
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Begrundelser/Bemærkninger 

vandløb, hvis der sker råstofind-
vidning under grundvandsspejlet, 
såfremt vandløben har hydraulisk 
kontakt til samme grundvandsma-
gasin, som der indvindes fra.   

 

Plante og dyreliv   X Bilag IV arter: 
Der er endnu ikke registreret 
nogle bilag IV arter omkring plan-
området.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Vandhullerne omkring planområ-
det kan dog sagtens indeholde 
paddearter på bilag IV, såvel som 
odderen kunne færdes omkring 
vandløbet. 
 
Padder kan påvirkes, hvis vandhul-
ler og andre våde naturtyper fjer-
nes eller tørrer permanent ud 
 
Fugle: 
Sangsvane er registreret omkring 
800 meter fra planområdet. 

Sjældne, udryddelses-

truede el. fredede dyr, 

planter el. naturtyper 

  X Habitatnaturtyper: 
Der er ikke nogle habitatnaturty-
per omkring planområdet. 

Fredede arter:  
Der er endnu ikke registreret 
nogle fredede arter omkring plan-
området. 

Sjældne arter: 
Der er endnu ikke registreret 
nogle sjældne arter omkring plan-
området. 

Som nævnt ovenfor kan der være 
arter tilstede, selvom de endnu 
ikke er registrerede.  

Økologiske forbindelser X   Planområdet ligger ikke inden for 
en økologisk forbindelse. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Fredninger   X Omkring 900 meter nordvest for 
planområdet findes et fredet om-
råde, en delvist undersøgt grav-
plads.  

Fredskov X   Der er ikke fredskov i nærhed af 
planområdet. 

Skovrejsning X   Planområdet er ikke inden for et 
skovrejsningsområde. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbe-

skyttelses-, Sø- eller Å-

beskyttelseslinjer.  

X   Der er ingen beskyttelseslinjer om-
kring planområdet. 

Kystnærhedszonen X   Planområdet ligger ikke inden for 
kystnærhedszonen. 

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Planområdet ligger inden for et 
udpeget bevaringsværdigt land-
skab og udpeget større sammen-
hængende landskab. 

Det skal derfor vurderes, om en 
midlertidig brug af området til ind-
vinding kan accepteres, og i givet 
fald, hvordan området efterføl-
gende skal retableres. Det kan ikke 
afvises at påvirkningen vil være 
væsentlig. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Planområdet ligger udenfor lav-
bundsområder og i en minimums-
afstand á 500 m fra lavbundsom-
råder. 

Kulturmiljøer, beva-

ringsværdige bygninger 

og kirker 

 X  Planområdet grænser mod vest op 
til et område med kulturhistoriske 
bevaringsværdier. Der findes også 
et mindre område med kulturhi-
storiske bevaringsværdier ca. 950 
m mod NV, hvor der ligeledes er 
kulturarvsarealer. 

De nærmeste værdifulde kultur-
miljøer findes ca. 2,7 km mod 
NNV. 

Der er ingen fredede bygninger 
nær Kastrup. De nærmeste fre-
dede bygninger findes i Gram. 

Der er ingen bygninger med beva-
ringsværdi i nærheden.  

De nærmeste kirker findes i Gram 
og Nustrup, i en afstand af hhv. ca. 
3,7 km og 4,6 km. 

Der findes en bygning med beva-
ringssag indenfor planområdet på 
Skibelundbjergvej. Der er flere 
bygninger med bevaringssag tæt 
på planområdet mod SØ (ved Ål-
kær). 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Arkæologiske forhold 

og fortidsminder 

  X Der er ingen beskyttede fortids-
minder indenfor planområdet, 
men der findes syv beskyttede for-
tidsminder syd for området, i en 
afstand af ca. 0,8-2,1 km. Der fin-
des også fire beskyttede fortids-
minder ca. 1,7 km mod NØ og 
flere beskyttede fortidsminder 
nord herfor. 

Der findes et enkelt ikke-beskyttet 
fortidsminde i den vestlige del af 
planområdet, ind mod Kastrup. 
Der findes flere ikke-beskyttede 
fortidsminder i nærområdet, sær-
ligt vest for, i en afstand af ca. 
150-1000 m. 

En evt. kommende udgravning skal 
imidlertid udføres jf. museumslo-
vens § 27. Stk. 2. ”Findes der under 
jordarbejde spor af fortidsminder, 
skal arbejdet standses, i det om-
fang det berører fortidsmindet. 
Fortidsmindet skal straks anmel-
des til kulturministeren eller det 
nærmeste statslige eller statsaner-
kendte kulturhistoriske museum…” 

Jordbrug  X  Planområdet anvendes primært til 
landbrugsmæssige formål.  
Planområdet ligger indenfor udpe-
gede særligt værdifulde landbrugs-
områder. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Geologiske interesser  X  Planområdet ligger indenfor vær-
difulde geologiske områder med 
geologiske bevaringsværdier og 
amtslige geologiske interesseom-
råder. 

Beskyttede sten- og 

jorddiger 

 X  Der findes ingen beskyttede sten- 
og jorddiger indenfor planområ-
det, men et ligger langs områdeaf-
grænsningen. 

Ifølge museumsloven må tilstan-
den af sten- og jorddiger ikke æn-
dres. Der kan graves indtil få me-
ter fra digerne uden de tager 
skade, med mindre der gives di-
spensation til at fjerne diget. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang kan ske via Skibelund-
vej og Haderslevvej til det over-
ordnede vejnet. 

Sikkerhed/tryghed  X  Oversigtsforhold ved vejadgang. 

Støj fra trafik  X  Haderslevvej, som løber langs den 
sydvestlige områdeafgrænsning er 
omgivet af en støjzone, som går 
ca. 50-75 m ind i planområdet. 
En støjzone med radius ca. 400 m 
omgiver også 3 vindmøller, som 
findes i den nordlige del af plan-
området, tæt på områdeafgræns-
ningen.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der er huse langs Skibelundvej og 
Haderslevvej. 

Risiko for ulykker   X Der er ikke særskilt risiko for ulyk-
ker i forbindelse med råstofgrav-
ningen.  

Da det ikke er tilladt for uvedkom-
mende at opholde sig eller færdes 
i planområdet, bør det ikke i sig 
selv udgøre en risiko for befolknin-
gen. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  X  55,2 Ha. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der vil altid være energiforbrug i 
forbindelse med drift og transport 
af råstoffer. Hvis råstofferne ikke 
hentes fra planområdet vil de 
skulle hentes et andet sted, hvor 
der også vil være et energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigt-
ning, vanding af interne køreveje 
mv. Mængderne er ikke kendt på 
nuværende tidspunkt. Men der vil 
sandsynligvis være et stort for-
brug. Vandet vil nedsive igen. Der 
vil dog være et mindre tab ved for-
dampning og ved bortførsel af ma-
terialer. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Det vurderes at være en mindre 
påvirkning og behandles derfor 
ikke yderligere. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Der er normalt ikke noget forbrug 
af produkter, materialer eller rå-
stoffer ved indvinding af sand, 
grus og sten. Der vil benyttes olie 
og drivmidler til maskinel.  

Planområdet vil være med til at 
dække regionens behov for sand, 
grus og sten. 

Affald X   Indvinding af sand, grus og sten 
resulterer normalt ikke i affald. 
Evt. brændbart affald og eller far-
ligt affald fra maskiner (olie mv.) 
vil bortskaffes i henhold til kom-
munens affaldsregulativ. Der vil 
være tale om begrænsede mæng-
der. 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt  X  Der er ikke emissions-/lugtføl-
somme aktiviteter i nærområdet.  
Der må forventes en vis mængde 
støv i forbindelse med gravning af 
sand, grus og sten. 

Der kan i tørre perioder fore-
komme støv på grund af kørsel på 
ubefæstede arealer samt fra ma-
terialestakke.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Lys og refleksioner   X Der forudsættes, at der ikke gra-
ves om natten, og dermed ikke er 
behov for belysning. 

I vinterperioden er der behov for 
lyskilder ved stationære anlæg og 
på kørende maskiner. Belysningen 
vurderes ikke at give anledning til 
gener, da lyskilder bliver placeret 
så de ikke oplyser naboarealer til 
planområdet. 

Jordforurening   X Der findes ingen V1- eller V2-kort-
lagte grunde indenfor planområ-
det. Der findes 4 V1-kortlagte 
grunde i Kastrup og en V2-kortlagt 
grund 700 m mod SV ved Kastrup-
vej. Herudover er de øvrige nær-
meste V1-kortlagte grunde ca. 1,1 
km mod SSØ, ca. 1,4 km mod NNØ 
og ca. 1,6 km mod NV. 

I Gram og Nustrup er der område-
klassifcerede områder med krav 
om analyser. Der er ingen område-
klassificeringer tættere på plan-
området. 

Generelt er der ikke større risiko 
for jordforurening i forbindelse 
med råstofindvinding end ved al-
mindelig jordbrugsmæssig drift el-
ler anlægsarbejde. Det nye areal-
udlæg vurderes ikke at medføre ri-
siko for forurening af jorden, så-
fremt olie og kemikalier opbevares 
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Begrundelser/Bemærkninger 

forsvarligt og i overensstemmelse 
med gældende regler. 

Spild af forurenende stoffer såsom 
olie kan forekomme f.eks. ved fejl 
under brug eller ved reparation af 
hydrauliske systemer på maskiner. 
Det udgør normalt ikke et problem 
i råstofgrave. 

Der er fri anvendelse af jorden, da 
planområdet ikke er forurenings-
kortlagt eller omfattet af område-
klassificering. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Terrænet i planområdet ligger om-
kring kote 27-37 m. Ifølge det regi-
onale potentialekort ligger trykni-
veauet for grundvandet omkring 
kote 25-27 m med de laveste vær-
dier mod sydvest.  

Planområdet ligger indenfor et 
område med særlige drikkevands-
interesser.  

Planområdet overlapper ikke med 
indvindingsoplande, men der fin-
des et indvindingsopland udenfor 
OSD ca. 300 m nord for planområ-
det, og et indvindingsopland in-
denfor OSD ca. 3,2 km øst for 
planområdet, ved Gabøl. 

Størstedelen af området overlap-
per med indsatsområder indenfor 
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Begrundelser/Bemærkninger 

nitratfølsomme indvindingsområ-
der. Ca. 300 m mod syd findes et 
mindre indsatsområde indenfor 
sprøjtemiddelfølsomme indvin-
dingsområder. 

De nærmeste boringsnære beskyt-
telseszoner findes ca. 3,4 km mod 
øst, ved Gabøl. 

Der findes to vandforsyningsborin-
ger indenfor planområdet (i den 
østsydøstlige del) og to boringer 
ved områdeafgrænsningen, hhv. 
ved Østermarkgård og i den vest-
lige del af området med Skibe-
lundbjergvej. Boringerne anvendes 
til markvanding. Der findes et 
vandforsyningsanlæg til markvan-
ding syd for Østermarkgård. Der 
findes desuden en vandforsynings-
boring ca. 200 m mod SØ, ved Ha-
derslevvej. Herudover findes der 
flere andre boringer og anlæg i 
områderne omkring planområdet. 
Boringerne anvendes til privat ind-
vinding, markvanding eller er-
hverv. 

De nærmeste vandværker er Ga-
bøl Vandværk, Andelsselskabet 
Gram Vandværk og Nustrup. 

Ved råstofindvinding under grund-
vandspejl forventes der ikke 
egentlige sænkninger i og omkring 
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Begrundelser/Bemærkninger 

råstofgrave efter længere tids 
gravning. Råstofindvinding kan 
have  betydning for grundvands-
kvaliteten, hvis der bortgraves lav-
permeabler lag1.  

Der kan forekomme mindre mid-
lertidige sænkninger som følge af 
råstofindvinding under grund-
vandsspejlet. 

Der forventes ikke væsentlig kvan-
titativ påvirkning af indvindingsbo-
ringer i nærområdet, da grund-
vandssænkningerne fra drift af bo-
ringerne ofte vil være større end 
påvirkningen fra en eventuel rå-
stofindvinding under grundvands-
spejlet. 

Det er praksis, at man i forbindelse 
med efterbehandlingen udlægger 
graveområder med drikkevands- 
og grundvandsinteresser til eks-
tensiv drift hvor der ikke sprøjtes 
og gødskes. Derfor vil efterbe-
handling muligvis ske til naturfor-
mål, så der vil være potentielt 
mindre udvaskning af nitrat og pe-
sticider ved udlæg af planområ-

det. 

                                                           

1 Region Syddnamark, 2016. Notat om Miljøvurdering, grundvand og våd natur.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Overfladevand  X  Der er ingen større vandløb inden-
for planområdet, men Skelgrøft lø-
ber langs med den sydøstlige af-
grænsning, og løber desuden ca. 
200 m sydvest for afgrænsningen. 
Dette er et beskyttet vandløb. 

Der findes en sø ved Østergård 
(mod nord), som går indenfor 
selve planområdet. Der findes en 
række (ca. 10) små beskyttede 
søer samt en mose og engområder 
i nærheden af planområdet (i en 
afstand af ca. 300-800 m).  

Det kan ikke afvises, at indvinding 
under grundvandsspejlet kan have 
en påvirkning på det tilstødende 
vandløb og øvrige nærliggende na-
turområder beskyttet af naturbe-
skyttelseslovens § 3, hvis der sker 
ændringer i vandstanden i områ-
det som følge af indvinding. Det 
vurderes at sandsynligheden for 
væsentlige, varige påvirkninger er 
lille. 

Udledning af spildevand X   Der udledes ikke spildevand i for-
bindelse med råstofgravning. 

Støj og vibrationer   X Der er ikke kendskab til støjende 
virksomheder i nærheden af plan-
området. 

Ledningsoplysninger 
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Begrundelser/Bemærkninger 

POL ledninger   X Ingen kommentarer fra forsvaret. 

Naturgasledninger   X Langt væk fra området. Nærmeste 
gasledninger findes ca. 1,6 km 
nord for området. 

El-ledninger  X  En ledning gennemskærer områ-
det fra vest til N-NØ. 

Andre ledninger ligger tæt på den 
østlilgste områdeafgrænsning (ca. 
10 m) samt den sydvestlige (ca. 20 
m). 

Kloakledninger   X Ingen ledninger indenfor området. 

Telefon- og datakabler  X  En ledning gennemskærer områ-
det fra V-NV til S-SØ. 

Andre ledninger ligger tæt på den 
østlilgste områdeafgrænsning (ca. 
10 m) samt den sydvestlige (ca. 20 
m). 

Vandforsyningslednin-

ger 

  X Ingen ledninger indenfor området. 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan  X  Planområdet ligger ikke inden for 
en rammeplan. I området er der 
arealer defineret med følgende re-
levante bindinger: Støjbelastet 
areal, Særlig værdifuldt landbrugs-
område, Skovrejsning uønsket, Po-
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Begrundelser/Bemærkninger 

tentiel økologisk forbindelse, Be-
varingsværdigt landskab, Større 
sammenhængende landskab, Spe-
cifik geologisk bevaringsværdi, 
Geologisk interesseområde, Vær-
difulde geologiske områder, Områ-
der med særlige drikkevandsinte-
resser, Nitratfølsomme indvin-
dingsområder, Nitratfølsomme 
indsatsområder,  
 

Planområdet grænser op til area-
ler med følgende bindinger; Natur-
beskyttelsesområde, Økologisk 
forbindelse, Kulturhistorisk beva-
ringsværdi. 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod 
Vandplan -Hovedvandopland 1.10 
Vadehavet. 

Affaldsplan X    

Trafikplan X    

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interes-
ser i Den Regionale Udviklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod 
Agenda 21 strategien. 

Spildevandsplan X   Der er ikke modstridende interes-
ser i spildevandsplanen. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Vandforsyningsplan   X Området ligger inden for forsy-
ningsområdet til Gram Vandværk.  
Der er registreret vandforsynings-
boringer inden for planområdet og 
i nærområdet. 

Landsplandirektiv   X Der er ingen udpegninger ifølge 
landsplansdirektiver 

Afstand til Billund Luft-

havn 

  X 53,5 km. 
 
 

Afstand til Esbjerg Luft-

havn 

  X 44,4 km 

 

2.1 Kumulative effekter 

Der er ikke øvrige aktive grusgrave tæt på planområdet. Den aktive grusgrav, som er tættest be-

liggende i forhold til planområdet, findes ca. 9,3 km mod NØ (SØ for Stursbøl). Dette aktive om-

råde grænser op til afsluttede graveområder. Der findes også en aktiv grusgrav ca. 16,2 km mod 

SØ (umiddelbart SØ for Over Jerstal). Her ligger også et efterbehandlet område samt et område, 

hvor der er ansøgt om gravning af sand, grus og sten. Der findes endnu en aktiv grusgrav ca. 10,1 

km mod S-SØ, SV for Hyrup, og endnu en aktiv grusgrav ca. 11,6 km mod SV, syd for Lindet. Der 

findes yderligere en aktiv grusgrav ca. 10,6 km mod V-SV, vest for Højrup. Denne grænser op til et 

afsluttet graveområde for sand, grus og sten. 

Herudover findes der to andre efterbehandlede graveområder for sand, grus og sten: et ca. 9,1 

km mod VNV, ved Enderupskov, og et ca. 12,3 km mod SØ, SØ for Bevtoft.  

Der er indgivet forslag om to andre graveområder for sand, grus og sten hhv. ca. 8,0 km mod NØ, 

SØ for Stursbøl (vest for de aktive graveområder her), og ca. 13,2 km mod SØ, vest for Over Jer-

stal. 
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Hvis disse, samt de beskrevne eksisterende graveområder, medtages i Råstofplan 2020, og der 

indvindes i flere områder samtidig, kan der være en grad af kumulative effekter, selvom omfan-

get formodes relativt lille, da der generelt er større afstand til de øvrige eksisterende aktiviteter.  

Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der, både i det foreslåede 

graveområde, andre nærliggende foreslåede graveområder og eksisterende grave, indvindes un-

der grundvandsspejlet samtidig. Denne kumulative effekt vil kunne påvirke de omkringliggende 

våde naturtyper. Den kumulative effekt fra ændring i grundvandsstand skønnes dog at være ube-

tydelig grundet den store afstand til andre graveområder/forslag til graveområder. 

Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder. Således kan der fx blive kumulative gener for bebo-

erne nær graveområderne. 

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som kan bidrage til kumulative ef-

fekter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 

 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 

Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  

 

 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning, Vindmølleområder ift. støjbelastning)  

 Naturinteresser (Natura 2000 område, § 3 beskyttet natur)  

 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Kulturmiljøer, bevaringsværdige byg-

ninger og kirker, Jordbrug, Geologiske interesser, Beskyttede sten- og jorddiger)  

 Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, Sikkerhed/tryghed, Støj fra trafik)  

 Ressourceanvendelse (Arealforbrug)  

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Luft/emissioner og lugt, Grundvand og vandfor-

syning, Overfladevand)  
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 Ledningsoplysninger (El-ledninger, Telefon- og datakabler) 

 Andre planer (Kommuneplan)  
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BILAG 2 

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER  

 

Der er i perioden mellem den 19. august 2019 til 6. september 2019 gennemført en høring af de 

berørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. 

Høringen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og konkrete projekter (VVM)46. 

 

Der er foretaget en høring af Haderslev Kommune, Museum Sønderjylland som ansvarligt arkæo-

logisk museum, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer og Miljøstyrelsen. 

 

Haderslev Kommune 

Vandløb 

Arbejdsbælter langs vandløb skal friholdes.  

 

Svar: Udlægning af arbejdsbælter omkring vandløb vil blive håndteret i forbindelse med konkrete 

gravetilladelser. 

 

Nogen områder er omfattet af en åbeskyttelseslinie på 150 m, jfr. naturbeskyttelseslovens § 16, 

hvorefter der ikke må ske terrænændringer m.v. 

 

Svar: Evt. ansøgning om terrænændringer indenfor åbeskyttelseslinjen vil blive håndteret i for-

bindelse med konkrete gravetilladelser.  

 

Vandforsyningsboringer 

I forhold til vandforsyningsboringer som bruges til forsyning af drikkevand til privat husholdning.  

Skulle det ske at boringen løbe tør for vand eller bliver forurenet, skal der lige nævnes at ifølge 

vandforsyningsplanen gives der ikke tilladelse til at lave en ny boring hvis ejendommen kan til-

sluttes og forsynes fra et vandværk.  

 

Svar: Bemærkningen er indarbejdet i miljørapporten.  

 

Landskab geologisk bevaringsværdi 

Området ved Kastrup ligger i både uforstyrret landskab og bevaringsværdig landskab og specifik 

geologisk bevaringsværdi udpeget i kommuneplanen. 

Der kan IKKE foretages udgravning med de nuværende retningslinjer og udpegning. 

 

                                                   
46 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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Svar: Der vil blive foretaget en vurdering i miljørapporten om planen er i overensstemmelse med 

retningslinjerne i kommuneplanen. 

 

Natur 

Kastrup: OBS på vandhul. 

 

Svar: Miljørapporten beskriver og vurderer miljøpåvirkningen af indvinding indenfor område om-

fattet som beskyttet natur.  

 

Veje generelt 

Hvis der skal rådes over vejareal til noget så skal der søges om råden her; 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/kommuner/Haderslev/Ansoegning_om_raaden_over_vejare

al_vedr_opstilling_af_materiel_paa_kommuneveje  - Det gælder hvis der skal ske noget over 

kommunale vejarealer. 

 

Svar: Evt. råderet over vejareal vil blive håndteret i forbindelse med konkrete gravetilladelser. 

 

Veje ved Kastrup 

Skibelund Bjergvej er en kommunevej – Vejklasse 4, Lokalvej. Strækningen er ikke del af det 

overordnede vejnet. 

Strækningen Skibelund Bjergvej – Skibelundvej vurderes at være korteste vej til råstofanlægget 

for trafikanter, der kommer fra nord via Koldingvej (Statsvej). Dermed ventes navigationssyste-

merne at vise lastbiler ind på disse veje fremfor langs Koldingvej og Ribevej. Det skal vurderes 

hvilken effekt placering af en råstofgrav vil have for trafikken og for sliddet på de underordnede 

veje mellem råstofgraven og Koldingvej Effekten vurderes i forhold til trafiksikkerhed, kapacitet 

og slid på kørebanen. Ved vurderingen tages udgangspunkt i trafikantsarterne på vejene. Mulig-

hederne for at begrænse færdslen på det underordnede vejnet belyses. Det bør vurderes, om 

”hensigtsmæssig placering” af vejadgangen til råstofgraven kan indvirke på trafikken på Skibe-

lund Bjergvej og de øvrige underordnede veje. 

 

Der bør vurderes på om krydsudformningen på det underordnede vejnet er fornuftig i forhold til 

lastbiltrafikken.  

 

Haderslevvej/Ribevej er statsvej. De trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af udvidelsen bør 

belyses i forhold til tilslutning og trafik på Haderslevvej. 

 

Projektområdet er placeret på begge sider af Skibelund Bjergvej. Såfremt dette medfører ”intern” 

kørsel mellem de to projektområder, bør konsekvenserne for trafiksikkerhed, kapacitet og vejslid 

af denne kørsel belyses. Hvis vejen planlægges omlagt, bør konsekvensen af dette belyses.  

 

Svar: De lokale trafikale forhold vil blive beskrevet og vurderet i forbindelse med konkrete råstof-

tilladelser.   

 

Øvrigt 

Der skal tegnes udenom beskyttelsesområder såfremt det er muligt. 

 

Svar: De efterfølgende ansøgninger om gravetilladelser vil, såfremt det er muligt tage højde for 

beskyttelsesområder. 

 

Museum Sønderjylland 

Området er beliggende lige øst for Kastrup sydøst for Gram på let bølget terræn. 
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Indvindingsområdet er ‐ ud fra reliefkort og historiske luftfotos at dømme ‐ ikke destrueret ved 

tidligere indvinding. 

På og omkring indvindingsområdet er der registreret adskillige væsentlige fortidsminder. I den 

vestlige del af området inden for matrikel 523 Kastrup ejerlav, Gram er der registreret en gravhøj 

(sb. 45, Gram sogn). Denne kan ses på reliefkortene. Afsætningen i forbindelse med registrerin-

gen er muligvis forkert. Der ses på reliefkortet en højning lidt nord for registreringen fra Fund og 

Fortidsminder‐databasen. 

Syd for indvindingsområdet ses flere fredede gravhøje (blandt andre sb. 2,4 og 7 samt 153, 159, 

164 og 169, Nustrup sogn. Der er også en større samling ikke fredede gravhøje her (blandt andre 

sb. 160‐163, 165‐168, Nustrup sogn). 

Vest og syd for indvindingsområdet er registreret bopladsspor fra jernalderen (sb. 183 og 301, 

Gram sogn, HAM 1891 og HAM 5775). 

På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at der inden for projektområdet findes væsentlige 

jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af Museumslovens §27. Disse fortidsminder skal iflg. 

Museumsloven udgraves, hvis de berøres af anlægsarbejdet. Museet anbefaler derfor, at der 

bliver foretaget en frivillig forundersøgelse af projektområdet med henblik på at afgrænse omfan-

get af det/de jordfaste fortidsminder, inden anlægsarbejdet går i gang. Da projektområdet over-

stiger 5.000 m2, skal udgifterne til forundersøgelsen ‐ jf. Museumslovens § 26.2 – afholdes af 

bygherre. 

Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal disse udgraves, inden de 

ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så 

en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af 

bygherre. 

De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27. Derfor skal man, hvis man ved 

anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører 

fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev. 

Efter aftale med bygherre udarbejder Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev budget og 

tidsplan for en forundersøgelse af området. Vi beder venligst bygherre oplyse CVR‐nummer ved 

henvendelse. 

 

Svar: Miljørapporten beskriver og vurderer på museets opmærksomhedspunkter. Vedr. frivillig 

forundersøgelse forud for anlægsarbejdet er det først relevant i forbindelse med ansøgning om 

gravetilladelse. 

 

Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 

Sundhedstilstand: (Forhold, der bør vurderes) Der er lagt en forudsætning ind om, at vilkår i 

tilladelsen overholdes. Det må være en konkret vurdering i tilladelsen og ikke en forudsætning i 

miljøvurderingen. 

 

Svar: Forudsætningerne illustrerer inden for hvilke rammer råstofgravningen mest sandsynligt 

må forventes at foregå. 

  

Arkæologiske forhold og fortidsminder: (Forhold, der bør vurderes) Vi oplever ofte at høringssvar 

fra lokale museer er mere detaljeret end de data vi selv kan fremskaffe. 

 

Svar: Der er indhentet høringssvar fra Museum Sønderjylland. 

  

Vandforbrug: (Forhold, der bør vurderes) Det er forhold som kan påvirke omkringliggende natur 

og vandløb. Vurderingen er ikke underbygget, når vandforbruget ikke kendes. 

 

Svar: Miljøvurderingen laves på baggrund af den viden, der er i indeværende fase (plan).  
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Lys og refleksioner: (Forhold, der bør vurderes) 

 

Svar: Forholdet vurderes i miljøvurderingen. 

 

Afstand til Billund Lufthavn bør erstattes af Afstand til Skrydstrup (Forhold, der bør vurderes) idet 

afstand er ca. 10 km 

 

Svar: Forsvaret Ejendomsstyrelse er hørt vedr. Flyvestation Skrydstrup. 

 

Kumulative forhold: Der er ingen aktive råstofgrave SV for Hyrup længere. 

 

Svar: Oplysningen tages til efterretning. 

 

Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 

 



 

 

 

 

N

OKSENVAD EJERLAV - HADERSLEV 

KOMMUNE 

MILJØRAPPORT 
 

 

 

 

Dokumenttype 

Miljørapport 

 

Dato 

Januar, 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OKSENVAD EJERLAV - HADERSLEV KOMMUNE 

MILJØRAPPORT 

 

 

 

Rambøll 

Prinsensgade 11  

DK-9000 Aalborg 

T +45 5161 1000 

F +45 5161 1001 

www.ramboll.dk    

 

 

Revision 2 

Dato 01.2020 

Udarbejdet af MSW, SBJE, LABR, LGOD, MSTB, PLIT 

Kontrolleret af ASBP  

Godkendt af PLIT 

Kvalitetssikring Region Syddanmark 

Beskrivelse Oksenvad Ejerlav Miljørapport 

  

  

 

 

 

Region Syddanmark har efterfølgende redigeret følgende afsnit: 6.1 og 6.2.  



 

 

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE OKSENVAD EJERLAV 

 

 

 
 
 

  

INDHOLD 

1. INDLEDNING 1 
2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 2 
3. IKKE-TEKNISK RESUME 3 
3.1 Råstofressourcen 3 
3.2 Miljøpåvirkninger 3 
3.3 Samlet vurdering 4 
4. METODE 5 
4.1 Kortlægning af miljøstatus 5 
4.2 Miljøpåvirkning 5 
4.3 Afværgeforanstaltninger 7 
4.4 Kumulative effekter 8 
5. RÅSTOFINDVINDING 9 
6. MILJØVURDERING 12 
6.1 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 12 
6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 17 
6.3 Naturinteresser 25 
6.4 Vandmiljø 31 
7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER 38 
8. KUMULATIVE EFFEKTER 39 
 

 

Bilag 1 Afgrænsningsnotat 

Bilag 2 Høring af berørte myndigheder



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE OKSENVAD EJERLAV 

 

 

 

 
 
 

  1/45  

1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som en del af 

den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder miljøvurderet. 

Miljøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af områdets eg-

nethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan indvindes, 

og dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger fra det enkelte område. Med afsæt i 

miljøvurderingerne af hvert enkelt planområde foretager Region Syddanmark en samlet vurdering 

af, hvilke områder der skal indgå i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sammenskrives i 

én samlet miljørapport til Råstofplan 2020, herunder forslag til afværgeforanstaltninger og over-

vågning. 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for sten, grus og sand ved 

Oksenvad, som er foreslået af Kudsk & Dahl i forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt ideer 

og forslag til Råstofplan 2020. Sten, sand og grus benyttes overvejende til bygge- og anlægsar-

bejder. Miljørapporten er udarbejdet for at vurdere, om der er potentielt væsentlige indvirkninger 

på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse af, om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den samle-

de miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår, sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser. I den nærværende miljørapport be-

skrives derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i 

området.  

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE OKSENVAD EJERLAV 

 

 

 

 
 
 

  2/45  

2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde jævnfør Figur 2-1. 

 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Regi-

on Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Området er afgrænset på baggrund af forslag fra Kudsk & Dahl.   

 

Det miljøvurderede areal er 73,9 ha stort. Det afgrænses mod nord af Slevadvej og mod øst, vest 

og syd af Oksenvad Hede og plantager. Størstedelen af arealet er landbrugsjord i omdrift, som er 

opdelt af levende hegn. Den sydlige del af arealet består af en nåletræsplantage. Indenfor arealet 

ligger en enkelt landbrugsejendom (Slevadvej 3) og adgangsvej til Slevadvej 1. Ejendommen 

Slevadvej 1 indgår ikke i det miljøvurderede areal. 

 

Der er ingen tekniske anlæg indenfor det miljøvurderede areal.  

 

 

Figur 2-1 Det miljøvurderede areal. 
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle væsentlige indvirk-

ninger, der er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

Berørte myndigheder er hørt og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Råstofressourcen vurderes at være ca. 9,5 mio. m3 sand, grus og sten, heraf ca. 2,4 mio. m3 grus 

og sten > 2mm. Region Syddanmark vurderer, at råstofforekomsten kan bidrage til råstofforsy-

ningen i Sønderjylland og andre dele af Region Syddanmark. 

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Der findes én bygning i form af en landejendom inden for det miljøvurderede areal. Det forudsæt-

tes, at bygningen ikke rives ned som følge af planen. Det er dog op til ejeren af bygningen, om 

den alligevel skal nedrives. Afstanden til den øvrige bebyggelse betyder, at det vurderes at der 

ikke er nogen påvirkning af bygninger uden for det miljøvurderede areal. 

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport. Der findes to beboelsesejendomme som grænser op til arealet. I forbindelse med en 

konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støjbelastningen vil blive 

reguleret med vilkår i tilladelsen. Selvom de vejledende grænseværdier for støj bliver overholdt, 

kan støjen stadig virke generende for de omkringboende. 

 

Friluftsliv og rekreative forhold 

Råstofindvinding vil påvirke Oksenvad Hede, som bl.a. indeholder en MBT-rute og vandrerute 

samt shelter- og bålplads øst for arealet ved Prinsensvej bl.a. i form af støj fra graveområdet 

samt den visuelle påvirkning fra arbejdet, som giver landskabet et teknisk præg. Indkigget til 

graveområdet er dog begrænset, hvorfor den visuelle påvirkning vurderes at være begrænset.  

 

Brugere af cykel- og vandreruten samt af shelter- og bålpladsen vil blive påvirket af støj inden for 

normal arbejdstid, og det er derfor muligt at opleve området uden støjmæssig forstyrrelse i 

weekender og om aftenen, hvor det forventes, at flest anvender området. Støjbelastningen vur-

deres at være moderat, da støjen kan virke generende i et område, hvor baggrundsstøjen i det 

åbne land normalvis er begrænset. 

 

Trafik 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurde-

rede areal inden for normal arbejdstid, mens der sker en forholdsvis minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, og det er 

desuden ikke muligt at fastslå i hvor høj grad transport af råstoffer i området vil medføre en 

forøget belastning af det samlede vejnet. 

 

Landskaber 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet midlertidigt tilføres et teknisk præg og visuel uro med 

maskiner, der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af områ-

det. Gravningen vil foregå i et fladt område, som primært er åbent mod nord. Råstofindvindingen 

medfører under og efter indvinding en markant landskabspåvirkning, da terrænet ændres perma-

nent, når store mængder sand og grus fjernes fra området. Desuden fjernes beplantningsbælter 
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og plantagen samt markstrukturen i området. På nuværende tidspunkt kendes efterbehandlings-

planen for området ikke, hvorfor det ikke er muligt at vurdere på, hvordan landskabet ændres 

som følge af planen. På den baggrund vurderes konsekvenserne for landskabet ved gravning at 

være moderat. 

 

Kulturhistoriske interesser 

Det er sandsynligt, at der findes fortidsminder inden for det miljøvurderede areal. Hvis der findes 

fortidsminder på arealet, vil museet vurdere om de skal udgraves, inden råstofgravning kan gen-

nemføres. Der findes et ikke-fredet fortidsminde inden for det miljøvurderede areal, der sandsyn-

ligvis fjernes permanent. Konsekvensen ved fjernelse af det ikke-fredede fortidsminde vurderes 

at være moderat, da resterne af fortidsmindet forsvinder permanent. Inden for det miljøvurdere-

de areal findes beskyttede diger, som kan blive påvirket ved råstofgravning. En ændring af diger-

ne kræver dispensation efter museumsloven. 

 

Naturinteresser 

Det nærmeste internationalt beskyttede natur er beliggende så langt væk fra det miljøvurderede 

areal, at det vurderes at der ikke er en væsentlig påvirkning af området. 

Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor det miljøvurderede areal og beskyttet natur uden-

for arealet vurderes ikke at blive påvirket pga. afstanden. Odder kan have yngle- og rastested 

langs Nørreå, men da der er flere tilsvarende arealer langs Nørreå, og da det vurderes, at hver-

ken åen eller de omkringliggende naturarealer bliver påvirket, vurderes det at raste- og ynglested 

for odder ikke bliver påvirket. Arter af fugle og øvrige sjældne arter kan blive påvirket af planen 

og arternes levesteder kan reetableres afhængig af kravene i efterbehandlingsplanen. Skovkan-

terne er omfattet af en potentiel økologisk forbindelse, men det vurderes at der er overensstem-

melse med retningslinjerne i kommuneplanen.   

 

Vandmiljø 

Der er stor sandsynlighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor 

det miljøvurderede areal, da en del af ressourcen forventes at ligger under grundvandsspejlet. 

Der findes, ifølge oplysninger fra kommunen, ingen aktive vandforsyningsboringer indenfor det 

miljøvurderede areal. Da der ikke er væsentlige beskyttende lerdæklag i området, og der indvin-

des vand fra det terrænnære magasin tæt på det miljøvurderede areal, skal der være særlig 

opmærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvandet, og der må forventes en række restrikti-

oner ift. arealanvendelsen. Det vurderes, at en evt. risiko kan imødekommes med vilkår i tilladel-

sen til råstofindvinding.  

 

Der er ingen beskyttede vandløb og våde naturtyper indenfor det miljøvurderede areal. De be-

skyttede naturtyper og vandløb omkring det miljøvurderede areal er sandsynligvis i kontakt med 

det terrænnære grundvandsmagasin. En eventuel mindre afsænkning af det terrænnære grund-

vandsspejl vil være lokal, og sandsynligvis ikke overstige de naturlige årstidsvariationer for det 

terrænnære magasin.  

 

3.3 Samlet vurdering 

Det vurderes at Natura 2000- områderne ikke bliver væsentlig påvirket. Det vurderes at kumula-

tive effekter kan imødegås gennem vilkår i en kommende, eventuel tilladelse til råstofgravning. 

Det vurderes at indvinding af råstoffer vil have en moderat konsekvens for befolkning, infrastruk-

tur, landskab, jord- og stendiger, plante- og dyreliv og terrænnært grundvand.  
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold indenfor det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette. Kortlægningen af miljøstatus danner 

grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne. I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning 

af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirkninger ved realisering af råstofplanen. Relevant 

lovgivning og planlægning behandles i forbindelse med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6. 

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkning tages udgangspunkt i en worst case betragtning, 

som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet. Det forudsættes ved miljøvurderingerne 

dog, at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg og større vandløb og søer samt bebyggelser 

inkl. adgangsveje hertil ikke påvirkes af planen. Ved den konkrete gravetilladelse kan udnyttelsen 

af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurderet i miljørap-

porten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som det potentielle graveområde medfører, er systematisk vurderet 

ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljø-

påvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 
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Geografisk udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 

miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at 

bevare funktion og struktur. 

 
Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 
 

Konsekvens 

Planens konsekvens vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede effekt ud fra sand-

synlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for en miljøparameter kan være både positiv og negativ. Begge typer 

effekter er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 
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 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 

 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  

 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfatten-

de afsnit i et skema som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirknings-

grad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 

3 

Sandsynligt Natio-

nal/internation

al 

Meget høj Permanent Meget væsent-

lig 

Miljøpåvirkning 

4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  

(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 
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4.4 Kumulative effekter 

I Kapitel 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, der 

kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirkninger. 
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5. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 5-1 viser det miljøvurderede areal set i sammenhæng med gældende graveområder og 

interesseområder samt tidligere og nuværende råstofgrave. Det miljøvurderede areal grænser op 

til og rummer en del af et område udlagt til råstofinteresseområde. Øst for det miljøvurderede 

areal findes aktive og afsluttede råstofgrave.  

 

 

Figur 5-1. Forslag til graveområde i relation til råstofgrave, graveområder og interesseområder i Råstofplan 

20162. 

Forslagsstiller har indsendt oplysninger om fire prøvegravninger (hul 1-4) og en boring (B14). Der 

er udført fire kornstørrelsesanalyser og fire bestemmelser af sandækvivalent (SE) på prøvegrav-

ningerne, samt ni kornstørrelsesanalyser og en bestemmelse af sandækvivalent på boringen. I 

den nationale boringsdatabase Jupiter findes der to vandforsyningsboringer3, som er inddraget i 

vurderingen. På Figur 5-2 ses boringer og terrænkurver, der er anvendt i forbindelse med vurde-

ringen af råstofressourcen. Ud over boringer er der udført geofysisk kortlægning i form af Sky-

TEM4.  

 

Arealet har terrænkote 33-38 meter. Terrænet er lavest i den sydvestlige del af området og stiger 

i nordøstlig retning. Jf. Per Smeds landskabskort (Figur 6-6) ligger arealet på en smeltevandsslet-

te mellem Gram Bakkeø og Rødding Bakkeø. Smeltevandssletten er dannet i forbindelse med 

Weichsel isens afsmeltning. Jævnfør GEUS’ jordartskort5 består jordbunden af senglacialt smelte-

                                                   
2 https://rsyd.dk/wm495870 
3 GEUS, Nationale boringsdatabase Jupiter, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-

boringsdatabase-jupiter/  
4 Geologisk Institut, Aarhus Universitet og Miljøceter Ribe, SkyTEM kortlægning. Sommersted, Bevtoft. Geofysisk afrap-

portering. September 2009 
5 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-

kort/download-jordartskort/ 

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
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vandssand. Boringer og analyser viser, at der er gruset sand i området ned til 18-20 m u.t. Der 

er kun fundet overjord i form af muld – 0,2 til 0,3 meter tykt. I de to vandforsyningsboringer 

(DGU nr. 142.911 og 142.871) er der fundet lerlag under sandet ca. 19 m u.t. I B14 er boringen 

stoppet i sand 20 m u.t. 

 

SkyTEM kortlægningen bekræfter boringerne – idet der overvejende er høje modstande i de øver-

ste 20 m jordlag, hvorunder der er indikationer på mere lerede aflejringer, idet modstandere 

falder. I den sydvestlige del af området er der dog indikationer på mere overfladenære lerede 

aflejringer. 

 

Der er registreret grundvandsspejl 5,4 – 6,9 m u.t. i B14 og i de to boringer fra Jupiter. 

 

Kornstørrelsesanalyserne viser mellem 5 % og 56 % grusindhold - gennemsnitligt 19 %. SE-

analyserne viser, at alle de analyserede lag har bundsikringskvalitet. 

 

 

Figur 5-2. Boringer og prøvegravninger fra forslagsstiller, der er anvendt i vurdering af råstofressourcen. Desu-

den er de nyeste terrænkurver vist på kortet. 

Det er veldokumenteret, at der er råstoffer af sand, grus og sten inden for det miljøvurderede 

areal. De af forslagsstiller indsendte oplysninger dokumenterer tilstedeværelsen af råstoffer, der 

er velegnede til vej- og anlægsmaterialer, som bundsikringsmaterialer og fyldsand. Det vurderes, 

at forekomsten også egner sig til oparbejdning af stabilt grus. 

 

De tilgængelige boringer og prøvegravninger er koncentreret i den østlige del af området. Sky-

TEM indikerer, at de geologiske forhold i den nordvestlige del af området er sammenlignelige med 

geologien i den østlige del. Der er i SkyTEM dataene indikationer på, at lerlag ligger tættere på 

terræn i den sydvestlige del. 

 

I Tabel 5-1 er råstofressourcen vurderet ud de ovenfor nævnte boringer og analyser. Der er i 

beregningerne ikke taget højde for, at ressourcen nogle steder sandsynligvis fortsætter dybere 

end boringerne. Beregningerne er foretaget af Region Syddanmark. 
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Oksenvad  Sikkerhed 

Areal (ha) 73,9  

Sand, grus og sten i alt (1000 
m3) 

9480  

Grus og sten i alt (1000 m3) 2445  

Forekomstens dybde (m u.t.) 18-20  5 

Overjord (m) 0,3 4 

Gravning under grundvandsspejl Ja (ca. 60-70 % af råstofferne ligger under 
GVS) 

5 

Anvendelse Fyldsand, bundsikring, stabilgrus 4 

Forsyningspotentiale Sønderjylland og andre dele af Region 
Syddanmark 

 

Tabel 5-1. Opsummering af forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding ved Oksenvad. Tallet i højre 

kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er 

dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er 

veldokumenteret. 

 

Råstofressourcen anslås således at være ca. 9,5 mio. m3
 sand, grus og sten. Heraf er 

ca. 2,4 mio. m3
 grove materialer. I beregningerne er taget hensyn til at der skal være 

afstand og skråninger mod naboarealer. 
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøemner, der behandles i miljørapporten, er følgende: 

 

 Bebyggelse, befolkningen, og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler befolkning og sundhed, bebyggelse, friluftsliv og rekreative inte-

resser, infrastruktur og ledningsforhold. 

 

6.1.1 Bebyggelse  

Det miljøvurderede areal omfatter landbrugsarealer i landzone. Området er ikke omfattet af 

kommuneplanrammer i Haderslev Kommuneplan 20176. 

 

 
Figur 6-1. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal vist med en af-

standszone på 100 meter. 

                                                   
6 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017 – Rammer for lokalplanlægning, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/rammer-for-lokalplanlaegning/ 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE OKSENVAD EJERLAV 

 

 

 

 
 
 

  13/45  

Som det fremgår af Figur 6-1, findes der én beboelsesejendom (Slevadvej 3) inden for det miljø-

vurderede areal. Det forudsættes i afsnit 4.2, at landejendommen ikke rives ned som følge af 

planen. Det er dog op til ejeren af bygningen, om den alligevel skal nedrives. 

 

Det miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land med en del spredt bebyggelse, herunder 

flere ejendomme i nærområdet. Der findes to beboelsesejendomme som grænser op til arealet. 

Nærmeste bymæssige bebyggelse er Oksenvad, der ligger ca. to kilometer nordøst for det miljø-

vurderede areal. Da to bygninger grænser op til arealet, er der pga. nærheden risiko for påvirk-

ning fra f.eks. vibrationer. I forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om tilla-

delse til råstofgravning vurderes det hvor stor afstand der skal holdes til bygningerne, således der 

ikke er fare for sætningsskader m.m. 

 

6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af sand, grus og ler kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i form 

af lys, støv og støj.  

 

Der vil normalt ikke blive gravet om natten, og belysning vil derfor være begrænset til vinterperi-

oden, hvor der i dagtimerne kan blive behov for lyskilder ved stationære anlæg og på kørende 

maskiner, hvilket kan oplyse naboarealer. Belysning vurderes at udgøre en begrænset påvirkning. 

 

Graveaktiviteter, læsning, oplag af materiale mv. kan medføre støvgener for naboer eller forbi-

passerende trafik. Dette sker specielt i tørre perioder, og det kan være nødvendigt at indstille 

arbejdet eller sprinkle veje og arbejdsarealer med vand, indtil støvet lægger sig. 

 

Udnyttelse af råstofgraveområdet vil medføre støj. Støjbelastningen fra driften af et graveområde 

til grus og sand kan bestå af stationært materiel (vaske- og sortereanlæg), kørende materiel 

(læssemaskiner og dumpere) samt transport med lastbiler. Støjbelastningen til omgivelserne vil 

være størst i forbindelse med en eventuel drift af vaske- og sorteringsanlæg, hvilket anvendes i 

forbindelse med gravning af sand og grus.  

 

Ud fra nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at fastslå, hvor stor den præcise støjmæssi-

ge udbredelse vil være, da en sådan vurdering forudsætter viden om bl.a. de anvendte maskiner 

og deres placering. Oplysningerne vil først være tilgængelige, når der foreligger et konkret pro-

jekt. Støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede vilkår i gravetilladelsen. I 

forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støjbe-

lastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Gravetilladelsen indeholder typisk krav om, at 

vejledende grænseværdier overholdes, og der stilles krav til indretning og drift af grusgraven, 

således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller reduceres (f.eks. med støjvolde). 

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil medføre en øget støjbelastning langs med lastbi-

lernes ruter inden for normal arbejdstid. Støjen omfatter såvel egentlig motorstøj og vejstøj som 

impulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede grusveje, som også kan med-

føre øgede støvgener. Uanset ruten vil den øgede trafik medføre en øget støjpåvirkning på boliger 

langs vejen. Den forøgede tunge trafik på det lokale vejnet kan desuden medføre utryghed for 

gående og cyklister, der færdes på de veje, lastbilerne kører på. 

 

Ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vil der med vished ske en øget støjbelast-

ning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbredel-

sen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal. Intensiteten af påvirkningen 

vurderes at være middel, da de vejledende støjgrænser for boliger vil blive overholdt, men støj-
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påvirkningen kan alligevel være generende for de omkringboende. Beboere i nærområdet vil kun 

blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være langvarig, da 

råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. 

På baggrund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolk-

ningens sundhed. Støjbelastningen kan dog virke generende i dagtimerne, da baggrundsstøjen i 

det åbne land normalvis er begrænset. Den samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes at 

være moderat. 

 

6.1.3 Friluftsliv og rekreative interesser 

Det miljøvurderede areal grænser op til Oksenvad Hede, som bl.a. indeholder en MTB (mountain-

bike)-rute og vandrerute. MTB-ruten og en cykelrute løber hertil langs Slevadvej, som grænser 

op til arealet.7 8 Hertil findes en shelterplads med bålplads øst for arealet ved Prinsensvej. De 

rekreative interesser kan ses på Figur 6-2. Der er ikke en direkte påvirkning af de rekreative 

interesser, da de kan opretholdes og ikke bliver spærret af arbejdet. Påvirkningerne af ruterne er 

dermed miljøafledte i form af støj og visuel påvirkning.  

 

 

Figur 6-2. Cykel- og vandreruter (markeret med sort), samt shelter- og bålplads ved det miljøvurderede areal.  

 

Støjpåvirkning 

Områdets sårbarhed over for støj vurderes at være høj, da der ved færdsel i skove forventes en 

lav baggrundsstøj. Grundet ruternes samt shelter- og bålpladsens korte afstand til arealet, vil der 

opleves støj fra graveaktiviteterne og lastbiltrafikken. Ved realisering af råstofgravning inden for 

det miljøvurderede areal vil der med vished ske en øget støjbelastning af friluftsliv og rekreative 

interesser i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbredelsen af støjpå-

                                                   
7 Ud i naturen, 

http://udinaturen.dk/#{%22x%22:514474.444560005,%22y%22:6128821.766770683,%22zoom%22:8,%22categorie

s%22:[%223%22]} 
8 Viewranger, Stursbøl Plantage og Oksenvad Hede på MBT, https://my.viewranger.com/route/details/NzYyNTA= 

Shelter og bålplads 
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virkningen er ukendt, men forventes at være lokal. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være 

middel, da de vejledende støjgrænser vil blive overholdt.  

 

Brugere af cykel- og vandreruten samt af shelter- og bålpladsen vil blive påvirket af støj inden for 

normal arbejdstid, og det heraf er muligt at opleve området uden støjmæssig forstyrrelse uden 

for almindelig arbejdstid, hvor det forventes, at flest anvender området. Påvirkningen vurderes at 

være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Den samlede konsekvens 

af støjpåvirkningen vurderes at være moderat, da støjen kan virke generende i et område, hvor 

baggrundsstøjen i det åbne land normalvis er begrænset. 

 

Visuel påvirkning 

Råstofindvinding vil påvirke den rekreative oplevelse af ruterne, som ligger nærmest arealet samt 

shelter- og bålpladsen. Ved færdsel langs dele af ruterne samt ved shelter- og bålpladsen vil der 

være direkte indkig til arealet eller til den afskærmning, som kan blive opsat. Oplevelsen af 

strækningen og området må deraf forventes ændret i form af det tekniske præg, visuel uro og 

forstyrrelsen fra arbejdet. Forstyrrelserne forsvinder, når råstofgravningen ophører, men området 

vil stadig være omdannet i forhold til områdets nuværende tilstand. Udstrækningen af den visuel-

le påvirkning fra gravearbejdet afhænger af arbejdets højde i landskabet, men vurderes kun at 

påvirke en mindre del af ruternes samlede forløb, da beplantning og bebyggelse på længere af-

stand vil skjule arbejdet. Oksenvad Hede består primært at høje nåletræer, som begrænser ind-

kigget til det miljøvurderede areal.  

 

Det vurderes, at der vil forekomme en visuel påvirkning af friluftsliv og de rekreative interesser, 

hvis der gives tilladelse til råstofgravning inden for det miljøvurderede areal. Påvirkningens geo-

grafiske udbredelse vurderes at være lokal, da påvirkningen er afgrænset til de dele af ruterne, 

som ligger tæt på det miljøvurderede areal. De rekreative interessers sårbarhed vurderes som 

middel, da en del af værdien er knyttet til oplevelsen af det beplantede område og det åbne land, 

herunder vide udsigter, hvilket står i kontrast til udlægning af et råstofgraveområde. Intensiteten 

af den visuelle påvirkning vurderes at være moderat, imens gravearbejdet foregår. Påvirkningen 

reduceres, når den visuelle forstyrrelse fra graveaktiviteterne ophører. Arealanvendelsen af om-

rådet ændres permanent, hvorfor også den visuelle påvirkning set fra dele af ruterne ændres 

permanent. Samlet vurderes konsekvensen af den visuelle påvirkning for de rekreative interesser 

at være begrænset. 

 

6.1.4 Infrastruktur 

Påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiler på det lokale vejnet. Der forventes ind- og 

udkørsel fra arealet via Slevadvej, se Figur 6-3. Vejen er befæstet med asfalt og er ca. fem meter 

bred. Vejadgangen skal etableres med nødvendige oversigtsforhold i henhold til gældende vejreg-

ler. 
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Figur 6-3. Kort over veje og bygninger i nærhed af råstofgraveområdet. 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, hvorfor nogle veje kan blive påvir-

ket i højere grad end andre. Det er desuden ikke muligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af 

råstoffer i området vil medføre en forøget belastning af det samlede vejnet. Imidlertid betyder 

placeringen tæt på hovedvejen Tingvadvej (ca. 1,7 km), at der er en rimelig sandsynlighed for, at 

trafikken primært vil komme til at foregå ad det overordnede vejnet. 

 

Den øgede trafik vurderes med vished at medføre lokale påvirkninger relateret til trafikafvikling, 

da trafikbelastningen forøges på det lokale vejnet, mens der sker en minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. Intensiteten af påvirkningen vurderes som middel, da forøgelsen kun vil 

medføre mere lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurderede areal inden for normal 

arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over 

flere år. Da der på dette stadie ikke foreligger konkret viden om antal af lastbiltransporter og 

transportruten, kan påvirkningsgraden kun vurderes på generelt niveau. Ud fra det foreliggende 

vurderingsgrundlag vurderes konsekvensen ved den øgede trafikbelastning at være moderat. 

 

Flyvestation Skrydstrup 

Det miljøvurderede areal er placeret mindre end 13 km fra flyvestationen, og de er derfor blevet 

hørt i forbindelse med afgrænsning af miljørapporten. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har 

ingen kommentarer til råstofindvinding i det miljøvurderede areal. 

 

6.1.5 Ledningsforhold 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Der findes ingen større ledninger nær det miljøvurderede areal, se Figur 6-4 Inden for 

det miljøvurderede areal løber der flere nedgravede el-ledninger. Hertil løber nedgravede telefon- 

og datakabler langs Slevadvej og herfra ned til Slevadvej 1 og 3. Det vurderes, at det er sand-

synligt, at mindre ledninger bliver om- eller nedlagt i forbindelse med råstofgravningen. Omlæg-

ningen sikrer, at der ikke sker forringelser i elforsyningen eller tele- og dataforbindelsen. En ned-
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læggelse forventes kun at ske for ledninger, som ikke længere finder anvendelse. Ledninger, som 

ikke flyttes, holdes der en respektafstand til, så disse ikke påvirkes. Der vil dermed ikke ske på-

virkning af ledningsforholdene.  

 

 

Figur 6-4. Placering af 10/15 kV jord-kabel i det miljøvurderede areal. Tele- data- og lavspændingsledninger er 

ikke vist på kortet. 

 

6.1.6 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Bebyggelse - - - - - 

Befolkning og 
sundhed 

Med vished Lokal Middel Lang Moderat 

Infrastruktur Med vished Lokal Middel Lang Moderat 

Ledningsforhold - - - - - 

 

6.1.7 Mulige afværgeforanstaltninger 

Den konkrete gravetilladelse vil indeholde vilkår til sikring af overholdelse af støjgrænser og af-

stande ved beboelser og rekreative arealer.  

 

I forbindelse med råstofgravning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I 

nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet. 

Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med udarbejdelse af en eventuel tilladelse. 

 

 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som 

behandles i hvert deres afsnit 6.2.1 og 6.2.2. Kulturhistoriske elementer med betydning for land-
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skabets karakter vil blive behandlet i relevant omfang i afsnittet om landskab. Derudover beskri-

ves og miljøvurderes kulturarv i afsnittet om kulturhistoriske interesser. 
 

6.2.1 Landskab 

Det miljøvurderede areal er ikke omfattet af Haderslev Kommunes landskabelige og geologiske 

udpegninger. Arealet ligger derimod inden for en af Haderslev Kommunes landbrugsudpegninger. 

Det følgende afsnit indledes med en beskrivelse af landbrugsudpegningen, der findes inden for 

det miljøvurderede areal. Derudover vurderes udpegningens sammenhæng med udlægning af det 

miljøvurderede areal. Efterfølgende beskrives det miljøvurderede areals landskab med udgangs-

punkt i dele af landskabskaraktermetoden9, hvorfra der er fokus på det naturgeografiske grund-

lag, kulturgeografiske grundlag, rumlig-visuelle forhold og landskabets sårbarhed over for æn-

dringer. Endvidere inddrages Haderslev Kommunes landskabskarakteranalyse i beskrivelsen. På 

baggrund af landskabsbeskrivelsen vurderes påvirkningen af geologiske, landskabelige og visuelle 

værdier ved realisering af det miljøvurderede areal til råstofgravning. 
 

Landbrugsudpegninger i Haderslev Kommuneplan 

Haderslev Kommune har udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, som er omfattet af en 

retningslinje fra Kommuneplan 201710. Udpegningen fremgår af Figur 6-5. Retningslinjen fast-

lægger, at ”i områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugets 

udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.”11 

 

Størstedelen af det miljøvurderede areal anvendes i dag til landbrugsarealer. Udlægges arealet til 

graveområde, kan arealet ikke anvendes til landbrugsområde i den periode, hvor råstofgravnin-

gen foregår. Efterbehandlingsplanen kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor det heller ikke 

er muligt at forudsige, om området kan anvendes til landbrugsområde efterfølgende.  Der er 

sandsynlighed for, at der kan opstå permanente søer, da en stor del af ressourcen er under 

grundvandsspejlet. 

                                                   
9 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007 

https://mst.dk/media/150569/vejledningenilandskab_050707b1.pdf  
10 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, http://kommuneplan2017.haderslev.dk/ 
11 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, 3.1.1 Særligt værdifulde landbrugsområder, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/hovedstruktur-og-retningslinjer/det-aabne-land/landbrug/311-saerligt-

vaerdifulde-landbrugsomraader/ 
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Figur 6-5. Landbrugsudpegninger i Haderslev Kommuneplan. 
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Landskabsbeskrivelse 

Det miljøvurderede areal ligger ca. to kilometer sydvest for Oksenvad i det centrale Sønderjyl-

land. På Per Smeds landskabskort ligger arealet på en større hedeslette (Figur 6-6) i forbindelse 

med Gram Å og vest for Hovedopholdslinjen, hvor arealet ifølge GEUS’s jordartskort består af 

smeltevandssedimenter12. Terrænet falder svagt og regelmæssigt fra +36 meter mod nordøst til 

+33 meter mod sydvest.  

 

 

Figur 6-6. Per Smed Landskabskort.13 

Da isen under sidste istid stod ved Hovedopholdslinjen, fossede gletscherfloderne ud af isen, skar 

sig ned i landskabet og afsatte anseelige mængder af sand og grus hen over det gamle moræne-

landskab og dannede de store vestjyske hedesletter14. 

 

Det miljøvurderede areal er beliggende inden for Haderslev Kommunes landskabskarakterområde 

nr. 9 ”Lerte landbrugsflade”15. Karakterområdet beskrives i kommunens analyse som et åbent 

landbrugslandskab omgivet af mindre skove og plantager. Inden for karakterområdet ligger 

Stursbøl Plantage, som blev anlagt i begyndelsen af 1800-tallet på den sydlige del af Oksenvad 

Hede. Plantagen har et kuperet terræn og indeholder blandede løv- og nåletræer. Karakterområ-

det er præget af tekniske anlæg i form af vindmøller, højspændingsledninger, jernbaner og lange 

lige landeveje, der står i kontrast til de oprindelige vejforløb, der er mere bugtede. Bebyggelsen 

er præget af mindre gårde og husmandssteder, som er samlet i små landsbyer eller er beliggende 

langs de mindre veje. Oksenvad Kirke fra 1190 ligger synligt i landskabet med udsigt over eng-

området ved Nørreå.16 

                                                   
12 GEUS, 2015, Danmark Digitale jordartskort 1:25.000 
13 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
14 Krüger. J., 2000, Glacialmorfologi – Fladlandsgletscheren og landskabet 
15 Haderslev Kommune, Udkast til landskabskarakteranalyse, Karakterområde 9 Lerte landbrugsflade, oktober 2019 
16 Haderslev Kommune, Udkast til landskabskarakteranalyse, Karakterområde 9 Lerte landbrugsflade, oktober 2019 
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Det miljøvurderede areal fremstår med en del af de karakteristiske landskabstræk beskrevet i 

landskabskarakteranalysen i form af middelskala jordbrugslandskab med lineære og veldefinere-

de afgrænsninger ved levende hegn og skovbryn. Det miljøvurderede areal fremstår fladt, hvilket 

kan ses på Figur 6-7. Inden for arealet findes ud over landbrugsarealer en større landejendom 

med flere staldbygninger og tilhørende udenomsarealer. Hertil findes en mindre del af Oksenvad 

Plantage samt en grusvej, der leder ind til Slevadvej 1. Ejendommen er omgivet af høj beplant-

ning. Inden for arealet findes enkelte levende nordøst-sydvestgående hegn samt to beskyttede 

sten- og jorddiger, der opdeler markarealerne i overvejende aflange arealer.  

 

Arealet afgrænses mod sydøst og vest af nåletræsplantagen på Oksenvad Hede og mod nord af 

Slevadvej. Grundet det miljøvurderede areals åbenhed langs Slevadvej er aktiviteter forbundet 

med råstofgravningen synligt fra vejen. Plantagen begrænser derimod synligheden af arealet set 

fra Prinsensvej og stier i plantagen. Det miljøvurderede areal vurderes ikke at være synligt fra 

større afstande på trods af terrænhævninger, da omgivelserne indeholder flere plantager og le-

vende hegn med høj beplantning. 

 

 

Figur 6-7. Indkig til det miljøvurderede areal set fra Slevadvej mod øst. Den orange cirkel angiver den omtrent-

lige placering af det miljøvurderede areal. 

De lave målebordsblade fra perioden 1926 til 1941 og et ortofoto fra 2018 viser, at markinddelin-

gerne og vejene inden for det miljøvurderede areal har ændret sig. Hovedparten af digerne om-

kring ejendommen Slevadvej 1 er fjernet, mens der er tilføjet et beplantningsbælte fra ejendom-

men op til den asfalterede Slevadvej i nord. Desuden er der plantet en plantage i den sydlige del 

af det miljøvurderede areal, og der er kommet flere landbrugsbygninger på Slevadvej 3. Til gen-

gæld er de nordøst-sydvestgående diger samt beplantningsbælter intakte og ejendommen 

Slevadvej 1 findes endnu. 
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Figur 6-8. Lave målebordsblade (1926-1941). 

 

Figur 6-9. Luftfoto fra 2018, der viser dyrkningsmøn-

steret. 

Landskabet inden for det miljøvurderede areal vurderes samlet set at have en lav sårbarhed. 

Sårbarheden begrundes med landskabsmønstrenes betydelige ændring over de sidste 50 år, hvor 

placeringen af diger og beplantningsbælter er forandret. Desuden anvendes arealet til intensivt 

opdyrkede landbrugsarealer, men er omgivet af plantager mos syd, øst og vest, hvilket er nogle 

af områdets vigtige karakterer. Hertil findes en større landejendom inden for arealet og to mindre 

på grænsen af arealet. 

 

Landskabelige konsekvenser af gravning 

De landskabelige konsekvenser af råstofgravningen vurderes på baggrund af beskrivelsen af 

landskabet.  

 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, 

der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af området. Grav-

ningen vil foregå i et fladt område, som primært er åbent mod nord. Råstofindvindingen medfører 

under og efter indvinding en markant landskabspåvirkning, da terrænet ændres permanent, når 

sand, sten og grus fjernes fra området i dybder på op til 18-20 meter. Desuden fjernes beplant-

ningsbælter og plantagen samt markstrukturen i området. Da der kan graves under grundvands-

spejlet, er der sandsynlighed for at arealet vil udvikle sig til en eller flere søer i forbindelse med 

gravning. 

 

Ved kørsel langs Slevadvej er der direkte indkig til udgravningen, mens plantagen vil skjule store 

dele af arbejdet fra syd, vest og øst. Den geografiske udbredelse vurderes at være lokal og area-

lets synlighed er begrænset set fra større afstande på grund af beplantning, bebyggelse og ter-

rænforskelle. Efter endt råstofgravning fjernes maskinerne fra området, så det tekniske præg og 

den visuelle uro fjernes. 

 

På nuværende tidspunkt kendes efterbehandlingsplanen for området ikke, hvorfor det ikke er 

muligt at vurdere på, hvordan landskabet ændres som følge af planen. Efterbehandlingen foreta-

ges sandsynligvis med muld og overskudsmaterialer fra det miljøvurderede areal, da det ikke 

uden dispensation er tilladt at tilføre jord til råstofgraveområder. Da grundvandsspejlet står højt, 

er det sandsynligt, at arealet vil fremstå som søer. Intensiteten af ændringen af landskabet vur-

deres at være høj, da det flade landskab lokalt ændrer karakter fra jordbrugslandskab opdelt af 

beplantningsbælter og plantage til et åbent råstofgraveområde med gravedybder på op til 18-20 

meter samt oplag af materiale. På den baggrund vurderes konsekvenserne for landskabet ved 

gravning at være moderat. 
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6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal findes en række kulturhistoriske interesser, 

som fremgår af Figur 6-10.  

 

 

Figur 6-10. Kulturhistoriske interesser inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 

Ikke fredede og endnu ikke fundne fortidsminder 

Der findes et enkelt ikke-fredet fortidsminde (200201-45) på grænsen af det miljøvurderede areal 

mod syd. Fortidsmindet inden for det miljøvurderede areal er en rundhøj fra oldtiden17, der er 

stærkt afgravet og overpløjet. Dog ses der fortsat en forhøjning på reliefkort. 

 

Det er sandsynligt, at det ikke-fredede fortidsminde fjernes permanent, da det er inden for det 

miljøvurderede areal. Påvirkningen er lokal, da det kun vil være det ene fortidsminde, der bliver 

påvirket. Intensiteten ved fjernelsen af det ikke-fredede fortidsminde vurderes at være lav, da 

fortidsmindet i forvejen er pløjet væk, så det kun er muligt at se en mindre forhøjning i landska-

bet på placeringen. Konsekvensen ved fjernelse af fortidsmindet vurderes at være begrænset, da 

fortidsmindet i forvejen er ødelagt. 

 

Museum Sønderjylland har i en arkivalsk udtalelse om området vurderet, at det er sandsynligt, at 

der findes fortidsminder inden for det miljøvurderede areal. På den baggrund anbefaler Museum 

Sønderjylland, at der foretages en frivillig arkæologisk forundersøgelse forud for udnyttelse af 

råstofgraveområdet for at klarlægge, om der er fortidsminder inden for området. Hvis forunder-

søgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal de udgraves, inden råstofgravning kan 

gennemføres. I nogle tilfælde er det muligt at ændre jordindgrebet ved råstofgravningen, så det 

                                                   
17 Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Studsbøl, 200207-65, 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/80778/ 
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ikke er nødvendigt at lave udgravning.18 Dette vil dog betyde, at kun en mindre del af råstofgra-

veområdet vil kunne udnyttes. 

 

Hvis der under udgravningen alligevel opdages fortidsminder, skal arbejdet standses, i det om-

fang det berører fortidsmindet. Fundet skal anmeldes til det ansvarlige museum, jf. museumslo-

vens § 27, stk. 219. Ikke-fredede fortidsminder i form af enkeltfund kan af museet registreres og 

fjernes fra stedet, så de bevares for eftertiden. 

 

Beskyttede sten- og jorddiger 

Inden for det miljøvurderede areal findes to nordøst-sydvestgåede beskyttede sten- og jorddiger, 

som kan ses på Figur 6-10. Diger fortæller bl.a. om historien i landskabet og om Danmarks ind-

deling i sogne, ejerlav, om driften i marken og ejerforhold20.Diget i den østlige del af det miljø-

vurderede areal er gennembrudt af Slevadvej, hvor ca. 700 meter ligger inden for arealet. Der-

udover er der registreret et mindre dige ved ejendommen Slevadvej 1 og dermed på grænsen af 

det miljøvurderede areal.  

 

Digerne er placeret således, at det er sandsynligt, at de påvirkes i form af gravning eller ved 

placering af oplag op ad det. Diget ved ejendommen Slevadvej kan desuden nedstyrte, hvis der 

graves for tæt på diget. Påvirkningen er lokal, da det kun er digerne inden for det miljøvurderede 

areal, der påvirkes. Intensiteten af påvirkningen vil være meget høj, da digerne er en del af et 

stort netværk af diger, der kan blive permanent nedlagt og dermed fjernet. Ifølge museumslo-

vens § 29a må tilstanden af sten- og jorddiger ikke ændres21. I særlige tilfælde kan kommunen 

jf. museumslovens § 29, stk. 2, dispensere fra forbuddet, men der skal være så væsentlige sam-

fundsinteresser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de bevaringsinteresser, bestem-

melsen skal sikre.22 Den samlede konsekvens vurderes at være væsentlig, da en markant del af 

de historiske spor af netværket af diger i området forsvinder.  

 

  

                                                   
18 Museum Sønderjylland, Arkæologisk udtalelse vedr. forslag til Råstofplan 2020 –

 Muligt råstofgraveområde Oksenvad ejerlav Oksenvad –

 Haderslev Kommune matr. 15 m.fl. Oksenvad ejerlav, Oksenvad (Haderslev Kommune), 23. august 2019.  

19 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
20 Slots- og kulturstyrelsen, 2019, Sten- og jorddiger, https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-

diger/sten-og-jorddiger/  
21 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
22 Kulturarvsstyrelsen, Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, 2009, 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
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6.2.3 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 

udbredelse  
Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Landskabelige 
konsekvenser 
ved gravning 

Med vished Lokal Høj Permanent Moderat 

Kultur 
historie 

     

Ikke fredede 
og endnu ikke 
fundne for-
tidsminder 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Begrænset 

Beskyttede 
sten- og 
jorddiger 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Væsentlig 

 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Terrænet bør efterbehandles, så det indpasses i det omkringværende landskab af hensyn til land-

skabskarakteren og de landskabelige og kulturhistoriske udpegninger, herunder særligt graveom-

rådets kanter mod det omgivende terræn. 
 

Museum Sønderjylland vurderer at der bør gennemføres en arkæologisk forundersøgelse af det 

miljøvurderede areal, inden råstofgravning igangsættes.  

 

Ved at holde en afstand til det beskyttede sten- og jorddige vurderes det at der ikke vil forekom-

me en påvirkning af diget. Påvirkningen vurderes derfor samlet set, at være moderat. 

 

 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig 

betydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  

 

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 123, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væ-

sentligt. 

 

                                                   
23 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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Det nærmeste Natura 2000-område er Pamhule Skov og Stevning Dam, 10 km sydøst for det 

miljøvurderede areal. Området består af fuglebeskyttelsesområde nr. 59 og habitatområde nr. 

81. 

 

 

Figur 6-11 Natura 2000-områder nær det miljøvurderede areal. 

 

Det er ikke forventningen, at indvindingen af råstoffer indenfor det miljøvurderede areal vil påvir-

ke naturtyperne på udpegningsgrundlaget for dette Natura 2000-område eller andre områder 

længere væk på grund af afstanden. Det vurderes ligeledes, at der ikke er andre planer eller 

projekter, der i forbindelse med denne plan, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

 

Samlet vurderes det, at der ikke er en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områdets udpeg-

ningsgrundlag.   

 

6.3.2 § 3 beskyttet natur 

En række naturtyper (f.eks. vandløb, ferske enge, moser, strandenge, søer) er beskyttet af na-

turbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang række sjældne dyr og plan-

ter. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områdernes tilstand uden en 

dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 224. I forbindelse med dispensationen kan 

der stilles krav om etablering af erstatningsbiotop.  

 

Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor det miljøvurderede areal, og derfor vurderes der 

ikke nærmere på dette. Ca. 500 meter nord for arealet er registreret et § 3-beskyttet mo-

se/eng/sø område (Sømose) og et beskyttet vandløb. Syd og øst for det miljøvurderede areal er 

                                                   
24 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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registreret ferske enge, moser og overdrev langs det beskyttede vandløb Nørreå beliggende ca. 

120 meter syd for det miljøvurderede areal. Se Figur 6-12. 

 

Indenfor det miljøvurderede areal er den højeste HNV på 125 på baggrund af områdets status som 

nærhed til småbiotop (levende hegn).  

 

Da det ikke kan udelukkes, at der indvindes under grundvandsspejlet, kan der lokalt ske en 

vandstandssænkning i de beskyttede våde naturtyper, der ligger omkring det miljøvurderede 

areal, hvis disse har hydraulisk kontakt til samme grundvandsmagasin, som der indvindes fra. En 

evt. vandstandssænkning vil dog være ganske få cm og af kort varighed, og dermed vil naturtil-

standen i vandløb, ferske enge og moser ikke blive påvirket. Påvirkningen af Nørreå med overfla-

devand er vurderet i afsnit 6.4.2 

 

 

Figur 6-12. Beskyttede naturtyper inden for og omkring det miljøvurderede areal. 

 

Det vurderes, at der er mindre sandsynlighed for, at beskyttet natur udenfor det miljøvurderede 

område påvirkes pga. afstanden til det miljøvurderede areal. Den geografiske udbredelse af på-

virkningen er lokal, og intensiteten vil være lav. Påvirkningens varighed vil være lang, og den 

samlede konsekvens af påvirkningen af natur udenfor det miljøvurderede areal vil være begræn-

set. 

 

6.3.3 Plante og dyreliv  

Bilag-IV arter: 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår en vurdering af, om der med planen påvirkes de vilkår, som områderne kan 

tilbyde en bestand af en art (økologiske funktionalitet).  

                                                   
25 https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE OKSENVAD EJERLAV 

 

 

 

 
 
 

  28/45  

 

Der er ikke registreret arter på habitatdirektivets bilag IV indenfor det miljøvurderede areal. 

 

Der er registreret odder omkring Stursbøl, ca. 1,5 km nord for det miljøvurderede areal. Odder 

lever i tilknytning til både stillestående og rindende salt- og ferskvand. Uforstyrrede vandløb, 

søer, moser og fjordområder med gode skjulmuligheder i form af vegetation er oplagte leveste-

der. Yngleområde er en sikker hule i et afsides, uforstyrret beliggende sø- eller moseområder 

eller i åbrinken. Rasteområder er langs åer og søer26. Det vurderes at Nørre Å potentielt kan være 

yngle- og rastested for odder. Der foreligger ikke konkrete oplysninger om toleranceværdier for 

odder i forhold til menneskelige aktiviteter. Der kan være stor forskel på intensitet og varighed, 

antal mennesker, arealmæssig spredning, lydniveau og synlighed. Odderen undgår meget forstyr-

rede områder, er mest påvirket af forstyrrelse nær dens bo og reagerer specielt kraftigt på løse 

hunde. Hunner med unger er særdeles følsomme over for forstyrrelser27. 

 

Hvis odder har yngle- og rastested langs den del af Nørreå, der ligger tættest på det miljøvurde-

rede areal, er der mulighed for, at forstyrrelser fra råstofindvinding lokalt vil påvirke ynglesucces 

for odder. Det vil dog kun i mindre grad påvirke den økologiske funktionalitet for raste- og leve-

steder for odder, da der tæt på området ligger flere andre tilsvarende åstrækninger, og således 

vil intensiteten være middel. Varigheden vil være lang, og dem samlede konsekvens vil være 

moderat. 

 

Der er registreret løvfrø omkring 500 meter nord for det miljøvurderede areal. Løvfrøen trives i et 

varieret landskab med haver, levende hegn og skovbryn. For at et vandhul er egnet som levested 

for løvfrø skal det være solbeskinnet, vandet skal være rent, og der må ikke være fisk. Vandhul-

ler, der tørrer ud i sensommeren, og lavvandede vandhuller i enge og græsmarker er særligt 

egnede28. Da naturtilstanden af våde naturtyper omkring arealet ikke vurderes at blive påvirket, 

vurderes det, at der ikke sker en ændring af yngle- og rastesteder løvfrø eller for andre for arter 

af padder på habitatdirektivets bilag IV.   

 

Arter af flagermus kan have yngle- og rastesteder i forbindelse med ældre bygningsmasse og 

løvtræer med huller og sprækker indenfor det miljøvurderede areal. Hvis yngle- og rastesteder 

for flagermus fjernes i forbindelse med tilladelse til indvinding, er der mulighed for, at det vil 

påvirke arterne på lokalt plan. Intensiteten vil være lav, da den økologiske funktionalitet ikke vil 

blive påvirket, og varigheden vil være lang. Samlet vurderes det, at konsekvensen er begrænset, 

da der er flere tilsvarende yngle- og rastesteder omkring det miljøvurderede areal.  

 

Fugle: 

Der er registreret blå kærhøg, pibesvane, sangsvane, skarv, sortspætte, trane, flodsanger og stor 

korsnæb omkring det miljøvurderede areal og i forbindelse med Oksenvad Hede umiddelbart syd 

for arealet29, 30. Ingen af arterne er fundet indenfor arealet. Arter af svaner kan benytte vinter-

grønne marker til fouragering, og blå kærhøg kan ligeledes benytte marker til fouragering, imens 

øvrige arter næppe findes indenfor det miljøvurderede areal.  

 

                                                   
26 https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/pattedyr/odder/ 
27 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV. Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007. Danmarks Miljøundersø-

gelser, Aarhus Universitet. 
28 https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/padder/loevfroe/ 
29 Naturbasen.dk. Licensnr. E05/2015.  
30 DOFbasen.dk. Data hentet oktober 2019 
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Ændringen fra eksisterende dyrkede marker, levende hegn og nåletræsplantage til graveområde 

vil muligvis ændre levesteder for flere arter af fugle lokalt. Intensiteten af ændringen vil være 

middel, da flere af arterne fortsat kan have levested inden for det miljøvurderede areal afhængig 

af efterbehandlingsplanens krav. Varigheden af påvirkningen vil være lang, og hvis der efterbe-

handles til natur, vil der kunne skabes nye levesteder. Samlet vurderes påvirkningen at være 

moderat.   

 

 

Sjældne eller fredede arter, planter og naturtyper 

Der er registreret skrubtudse og hugorm inden for en radius af 2 km fra det miljøvurderede are-

al29. Begge arter er fredede. Levesteder for skrubtudse vurderes ikke at blive påvirket. Levestedet 

for hugorm er sten- og kvasbunker, områder med spredte træer eller et bakket terræn, hvor den 

hurtigt kan skifte mellem steder med sol og skygge. Hugorm kan således have levested indenfor 

det miljøvurderede areal.  

 

Arter af sjældne eller fredede planter, dyr eller naturtyper bliver muligvis påvirket, udbredelsen af 

påvirkningen er lokal, og intensiteten er lav. Varigheden vil være lang, og samlet vurderes på-

virkningen at være moderat.  

 

6.3.4 Bygge- og beskyttelseslinjer 

Den sydligste spids (få meter) af det miljøvurderede areal er omfattet af åbeskyttelseslinje. Sø- 

og åbeskyttelseslinjer har til formål at sikre søer og åer som værdifulde landskabsselementer og 

som levesteder for dyr og planter. Sø- og åbeskyttelseslinjen strækker sig 150 meter omkring 

visse søer og vandløb. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke ske ændringer i terrænet, hvilket 

også gælder for råstofgravning. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra sø- og åbeskyttelseslin-

jen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 131. Beskrivelse og vurdering af natur og landskab er 

foretaget andet sted i nærværende miljørapport – se afsnit 6.2.1 og afsnit 6.3.2.  

 

                                                   
31 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
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Figur 6-13 Byggelinjer omkring det miljøvurderede areal. 

Størstedelen af det miljøvurderede areal er omfattet af skovbyggelinje omkring fredskov. Der er 

ikke fredskov indenfor selve det miljøvurderede areal. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17 må der 

med visse undtagelser ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand 

af 300 m fra offentligt ejede skove og privatejede skove på mindst 20 ha sammenhængende 

skov.  

 

Indvinding af råstoffer er ikke omfattet af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 17 og vurderes 

derfor ikke nærmere her. 

 

6.3.5 Økologiske forbindelser 

En mindre del af det miljøvurderede areal ligger indenfor en potentielle økologisk forbindelse, der 

er udpeget som en bræmme omkring skovene. Jævnfør Haderslev Kommuneplan 201732 skal de 

potentielle naturområder friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer 

muligheden for at oprette nye naturområder eller etablerer sammenhænge mellem eksisterende 

naturområder.  

 

                                                   
32 http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/hovedstruktur-og-retningslinjer/det-aabne-land/naturomraader/343-

oekologiske-forbindelser-potentielle-oekologiske-forbindelser-og-naturomraader/ 
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Figur 6-14 Økologiske forbindelser og fredskov omkring det miljøvurderede areal.  

Den potentielle økologiske forbindelse påvirkes i sin helhed, men da planen ikke forringer mulig-

heden for at oprette nye naturområder eller etablere sammenhænge mellem eksisterende natur-

områder, vurderes det, at det ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer.  

 

6.3.6 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 
Ramsar-område 

Usandsynlig Lokal Lav Lang Ikke væsent-
lig påvirkning 

§ 3 beskyttet 
natur 

Mindre Lokal Lav Lang Begrænset 

Plante og dyreliv Mulig Lokal Lav Lang Moderat 

Beskyttelseslinjer Mindre sand-

synlig 

Lokal Lav Lang Begrænset 

  

6.3.7 Mulige afværgeforanstaltninger 

Ved efterbehandlingsplanen kan der sikres levesteder for arter af sjældne dyr og planter ved at 

retablere arealet som levested for arter af sjældne dyr og planter. Desuden kan potentielle raste- 

og ynglesteder for flagermus (bygninger og ældre løvtræer med sprækker og huller) bevares lige 

som de potentielle økologiske forbindelser kan reetableres som ledelinjer langs skovkanten.  

 

6.4 Vandmiljø 

Arealet er omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, og derfor vurderes videns-

niveauet i forhold til vandmiljø at være tilstrækkeligt. Området er dækket af grundvandskortlæg-



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE OKSENVAD EJERLAV 

 

 

 

 
 
 

  32/45  

ningen for Rødding33, som blev afsluttet i 2013, og grundvandskortlægningen ved Sommersted34, 

som blev afsluttet i 2014.  

 

6.4.1 Grundvand og Vandforsyning  

Terrænet i det miljøvurderede areal ligger omkring kote 34-38 m, med de højeste koter mod nord 

og de laveste koter mod sydvest. Størstedelen af det miljøvurderede areal ligger, ifølge GEUS’ 

jordartskort, indenfor et område med senglacialt ferskvandssand.  

 

Der er, i forbindelse med det tilstødende graveområde, foretaget undersøgelsesboringer og be-

skrivelse af råstof-forekomsten i området35, jf. kapitel 5. Undersøgelserne viser, at dybden af 

råstofforekomsten (fin-grus) i det miljøvurderede areal kan forventes at have de største mægtig-

heder i den nordlige del af området (15-20 m), og de mindste mægtigheder i den sydlige del af 

området (0-5 m).  

Der er beskrevet geologi for to boringer indenfor 300 meters afstand af det miljøvurderede areal. 

Centralt i den nordlige del af området er der beskrevet glacialt smeltevandssand til ca. 23-27 m 

u.t., hvorunder der ses smeltevands- og moræneler til ca. 40 m u.t. I intervallet 40-54 m u.t. er 

der truffet glacialt smeltevandssand. Vandspejlet i boringerne er pejlet til ca. 7 m u.t, svarende til 

kote ca. 30 m.  

 

Grundvand 

Grundvandet ligger, ifølge et overfladenært potentialekort, imellem kote 27-30 m, hvilket indike-

rer, at grundvandsstanden står ca. 5-10 m u.t. Grundvandsstrømningen i det terrænnære maga-

sin ved det miljøvurderede areal er, ifølge det overfaldenære potentialekort, mod syd/sydvest.  

 

Ifølge grundvandskortlægningen er der lokalt ved det miljøvurderede areal en stor mægtighed af 

terrænnært sand, ca. 10-20 m, som lokalt ikke har et væsentligt lerdæklag. Der er i forbindelse 

med grundvandskortlægningen ved Sommersted tolket et lerlag, som lokalt adskiller det terræn-

nære magasin fra de underliggende primære magasiner. Der er lokalt ved det miljøvurderede 

areal, vurderet en lertykkelse mellem det terrænnære sand og det underliggende øvre primære 

magasin på 0,5-5 m36. Grundvandsdannelsen til det øvre magasin i området er, ifølge grund-

vandskortlægningen ved Sommersted, ca. 100-150 mm/år. 

 

Pejlingerne fra nærområdet angiver dybder for grundvandsspejlet på ca. 5-7 m u. t. På baggrund 

af pejledata, det overfladenære potentialekort og det nærliggende graveområde vurderes det, at 

det er stor sandsynlighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor 

det miljøvurderede areal, da en del af ressourcen forventes at ligger under grundvandsspejlet. 

Råstofgravning vil medføre, at den umættede zone mindskes, og sårbarheden lokalt øges for det 

øvre grundvandsmagasin.  

 

Det miljøvurderede areal ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men 

overlapper ikke med indvindingsoplande (Figur 6-15). Det miljøvurderede areal ligger indenfor 

indsatsområder, indenfor nitratfølsomme indvindingsområder, og overlapper med mindre indsats-

områder indenfor sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Der er ingen boringsnære beskyt-

telseszoner i nærheden af det miljøvurderede areal. Hele OSD-området, som også det miljøvur-

                                                   
33 Naturstyrelsen, 2013. GKO Rødding Trin 2, delaftale 15, 19 og 20 Grundvandskemi, geologisk model og grundvands-

model.  
34 Naturstyrelsen, 2014. Redegørelse for GKO Sommersted.  
35Sønderjyllands Amt, 2000. Råstofkortlægning. Sand- og grusforekomster i et område mellem Mølby og Jegerup i 

Vojens Kommune samt Boringer Oksenvad-Mølby. 
36 Naturstyrelsen, 2014. Redegørelse for GKO Sommersted.  
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derede areal er omfattet af, er angivet med stor sårbarhed ift. nitrat. Sårbarheden er vurderet 

med udgangspunkt i det øverste sandmagasin, dvs. magasinet under det terrænnære sand, hvor-

fra råstofindvindingen forventes at foregå.  

 

Det miljøvurderede areal ligger i et område, der ikke er okkerklassificeret37. I de fleste tilfælde vil 

råstofindvinding over eller under vandspejlet medføre ingen eller kun små kvalitative påvirkninger 

af grundvandet38. De væsentligste risici i selve indvindingsfasen består i tilløb af forurenet vand 

fra naboarealer og muligheden for pyrit-oxidation med deraf følgende frigivelse af sulfat, forsu-

ring af grundvandet, frigivelse af nikkel og arsen samt frigivelse af jern og/eller okkerudfældning. 

Ved eventuel oxidationen af pyrit forventes dette primært at have betydning for vandkvaliteten i 

eventuelle gravesøer, samt ved behov for afledning af vand fra det miljøvurderede areal. Der vil i 

kommende råstoftilladelser blive stillet vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke 

medfører hverken kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. 

Da der allerede foregår råstofgravning i området, forventes en udvidelse af indvindingen, til også 

at omfatte det miljøvurderede areal, således ikke have yderligere indvirkning på det lokale 

grundvandsniveau, og det vurderes, at råstofindvinding fra det miljøvurderede areal sandsynligvis 

ikke vil resultere i iltning af sedimenter, som ikke allerede er under iltede forhold.  

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det terrænnære grundvand. Generelt forventes der ikke egentlige sænkninger i og omkring 

råstofgrave efter længere tids gravning, men der vil, i forbindelse med aktive graveperioder, hvor 

vand bortledes fra udgravningen, være mulighed for, at der lokalt kan forekomme mindre af-

sænkninger af det terrænnære grundvand. Påvirkningen vil dog være meget lokal. Intensiteten af 

påvirkningen på det terrænnære grundvandsmagasin i forbindelse med råstofgravningen forven-

tes at være middel, da der graves i et område, hvor der i nærområdet sker indvinding til mark-

vanding og privat husholdning fra det terrænnære magasin. En eventuel påvirkning vurderes at 

være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Konsekvensen for påvirk-

ning af det terrænnære grundvand vurderes at være moderat, da der ved grusgravning vil fjernes 

en del af det terrænnære magasin, og den umættede zone vil mindskes. 

 

Det vurderes som mindre sandsynligt, at der vil ske påvirkning af det primære magasin. Der 

forventes ikke væsentlige udbredte dæklag mellem magasinerne i nærområdet, og der er vurde-

ret stor sårbarhed for det primære magasin. En eventuel påvirkning vil dog være meget lokal, og 

forventes afgrænset til det terrænnære magasin. Såfremt det sikres, at eventuelle lerlag der, som 

adskiller magasinerne, ikke gennembrydes, er risikoen for forurening af det primære magasin 

ikke øget væsentligt i forhold til den nuværende situation. Intensiteten for det primære magasin 

vurderes at være lav. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da råstofgravningen 

forventes at forløbe over flere år. Der forventes begrænset konsekvens for det primære grund-

vandsmagasin.  

 

Det vurderes, at det miljøvurderede areal kan inddrages til graveområde, under forudsætning af, 

at der i tilladelsen hertil, opstilles de nødvendige afværgeforanstaltninger til beskyttelse af grund-

vandsressourcen. Der skal stilles vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke medfø-

rer hverken kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen. 

 

                                                   
37 Danmarks Arealinformation 
38 Råstofindvindings kvalitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Region Syddanmark, 2012. 
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Figur 6-15. Miljøvurderet areal, indvindingsoplande, drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsboringer og ni-

tratfølsomme arealer. 

 

Vandforsyning  

Der findes én vandforsyningsboring indenfor det miljøvurderede areal og én boring, som er angi-

vet til andet formål. Der er mere end 10 m vandsøjle over filtertop ved disse boringer, og det 

vurderes, at der ikke er øget risiko for udtørring som følge af eventuelle vandspejlsvariationer 

ved råstofgravning. Kommunen har desuden oplyst, at den tidligere igangværende indvinding 

indenfor det miljøvurderede areal er afsluttet. 

 

Herudover ligger der to vandforsyningsboringer indenfor 150 m fra det miljøvurderede areal (en 

boring til husholdning og en boring til markvanding). Der er ikke angivet lagserie og filterinterval 

for disse boringer. Der ser, på baggrund af lagbeskrivelserne i nærliggende boringer, ud til at 

være et lokalt lerdæklag, med en tykkelse på ca. 10-30 m, mellem det terrænnære magasin og 

det underliggende magasin. Men potentialeforholdene indikerer, at der sandsynligvis er hydraulisk 

kontakt mellem magasinerne i nærområdet. En evt. risiko for påvirkning kan imødekommes med 

vilkår i tilladelsen til råstofindvinding. Såfremt vandforsyningsboringer, som bruges til forsyning 

af drikkevand til privat husholdning, løber tør for vand eller bliver forurenede, gives der, ifølge 

kommunens vandforsyningsplan, ikke tilladelse til at lave en ny boring, hvis ejendommen kan 

tilsluttes og forsynes fra et vandværk. Nærmeste aktive boring til privat husholdning ligger ca. 30 

meter fra det miljøvurderede areal. Der er, ifølge OIS39, ikke yderligere ejendomme, indenfor en 

afstand af 150 m fra det miljøvurderede areal, som har egen vandforsyning. De nærmeste ind-

vindingsboringer til almen vandforsyning hører til Mølby Vandværk, og ligger ca. ca. 3 km mod 

nordøst. Indvindingsoplandet strækker sig fra kildepladsen mod nordøst.  

 

                                                   
39 www.ois.dk 
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Det vurderes samlet set som mindre sandsynligt, at der vil forekomme en påvirkning af aktive 

boringer indenfor det miljøvurderede areal, da kommunen har oplyst, at disse anlæg er under 

afvikling. Der forventes ingen betydelig påvirkning af øvrige omkringliggende boringer udenfor 

det miljøvurderede areal, hverken kvantitativ eller kvalitativ, forudsat at der tages de nødvendige 

foranstaltninger til beskyttelse af grundvandsressourcen. I forbindelse med en evt. gravetilladelse 

skal det sikres, at boringer til privat husholdning ikke påvirkes negativt. Grundvandssænkninger-

ne fra drift af boringerne vil ofte være større end påvirkningen fra en eventuel råstofindvinding 

under grundvandsspejlet. Ved en eventuel påvirkning vil denne være meget lokal og forventes 

afgrænset til det terrænnære magasin. Intensiteten af påvirkningen på vandforsyning i forbindel-

se med råstofgravningen forventes at være lav, da der, ifølge kommunens oplysninger, ikke er 

indvindingsboringer indenfor det miljøvurderede areal. Der forventes ingen betydelig påvirkning 

af omkringliggende boringer, og eventuel risiko for påvirkning kan imødekommes med vilkår i 

tilladelsen til råstofindvinding. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da råstofgrav-

ningen forventes at forløbe over flere år. Konsekvensen for indvindingsboringer vurderes at være 

begrænset, da eventuel risiko for påvirkning kan imødekommes med vilkår i tilladelse til råstof-

indvinding.  

 

6.4.2 Overfladevand 

Der er ingen beskyttede naturtyper inden for det miljøvurderede areal (Figur 6-16). Ca. 500 me-

ter nord for arealet er registreret et § 3-beskyttet mose/eng/sø område (Sømose) og et beskyttet 

vandløb. Syd og øst for det miljøvurderede areal er registreret ferske enge, moser og overdrev 

langs det beskyttede vandløb Nørreå.  

 

Det kan, på baggrund af digitale højdedata og potentialekortet for det terrænnære magasin, ikke 

udelukkes, at det beskyttede vandløb og de tilknyttede beskyttede naturtyper, er i hydraulisk 

kontakt med grundvandet. De beskyttede vandløb og naturtyper ligger ikke indenfor det miljø-

vurderede areal, og da der generelt ikke forventes egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave 

efter længere tids gravning40, og en eventuel mindre afsænkning af det terrænnære grundvands-

spejl vil være lokal, vurderes det, at sandsynligheden for betydelige, varige påvirkninger af be-

skyttede vandløb og våde naturtyper er lille.  

 

Såfremt det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, vurderes det som muligt, at der kan 

ske en påvirkning af vandstanden ved vandløbet umiddelbart syd for det miljøvurderede areal.  

En eventuel påvirkning ift. overfladevand vil være lokal, og intensiteten af påvirkningen forventes 

at være lav, da eventuelle sænkninger i det terrænnære magasin, sandsynligvis ikke overstiger 

de naturlige årstidsvariationer for magasinet. Varigheden for påvirkningen vil være lang, da rå-

stofgravning forventes at forløbe over flere år. Konsekvensen for påvirkning af overfladevand 

vurderes samlet at være begrænset, da det ikke kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af 

vandstanden i vandløbet syd for det miljøvurderede areal. En eventuel risiko for påvirkning vil 

kunne afhjælpes ved vilkår i gravetilladelsen.   

 

 

                                                   
40 Grontmij, 2012. Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarbejdet for Regi-

on Syddanmark. 
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Figur 6-16. Okkerpotentielle lavbundsområder41 og beskyttede vandløb, samt øvrige vandløb og søer. 

6.4.3 Jordforurening 

Der er ingen V1- eller V2-kortlagte grunde indenfor det miljøvurderede areal (Figur 6-17).  

 

Figur 6-17. V1- og V2-kortlagte arealer.  

                                                   
41https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
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6.4.4 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Terrænnært grund-
vandsmagasin 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Primært grund-
vandsmagasin 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

Private indvindin-
ger 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

Overfladevand  Muligt Lokal Lav Lang Begrænset  

 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for egentlige afværgeforanstaltninger, men af hensyn til kob-

ling af magasiner bør der stilles vilkår om, at gennemgående lerlag, over de primære magasiner, 

ikke gennembrydes, og risikoen for kvalitativ påvirkning af underliggende magasiner ikke øges.  

 

Råstofgravningsaktiviteter udgør kun en begrænset eller ingen risiko for forurening af grundvan-

det ved spild af brændstof, hydraulikolie mm42. Risikoen for forurening på baggrund af råstofind-

vindingsaktiviteter sammenlignes generelt med risiko for forurening på baggrund af landbrugets 

anvendelse af tunge maskiner i markerne. Den begrænsede risiko for forurening af grundvandet 

kan dog yderligere mindskes ved, i gravetilladelsen, at stille vilkår om hensigtsmæssig opbeva-

ring af brændstof og smøremidler og evt. eldrevet maskineri.     

 

 

Råstofindvindingen anses ikke som en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten, men det er 

vigtigt at have fokus på arealanvendelsen, når råstofindvindingen er afsluttet, da indvindingen 

som udgangspunkt vil medføre en reduktion af tykkelsen af den umættede zone.  

 

I sårbare områder vil der kunne stilles vilkår om, at arealet efterbehandles til naturformål, fritids-

formål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden anvendelse af pesticider eller gødningsstoffer. 

Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt 

lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er 

særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller 

landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 

 

  

                                                   
42 Teknisk notat, marts 2011. Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding.  
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

Der er ikke eksterne planer, projekter eller miljøforhold, der vurderes at kunne kumulere med de 

forhold, der vurderes i den nærværende miljørapport.  

 

Der vil derfor skulle tages højde for den samlede påvirkning fra flere aktiviteter, der også er taget 

udgangspunkt i her, i forbindelse med den efterfølgende meddelelse af tilladelser til råstofgrav-

ning. 

 

Det miljøvurderede areal ligger ca. 750 m vest for to mindre aktive grusgrave for sand, grus og 

sten. Der er ikke øvrige aktive graveområder indenfor en afstand 10 km fra det miljøvurderede 

areal. Der er der indkommet flere forslag til graveområder for sand, grus og sten i en afstand af 

8-12 km fra det miljøvurderede areal. Med udgangspunkt i afstanden vurderes det, at disse gra-

veområder ikke vil resultere i en kumulativ effekt i forbindelse med det miljøvurderede areal. Der 

forventes ingen betydelige kumulative effekter på grundvandsstanden. 
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af hvilke miljøforhold, som skal behandles yderli-

gere i de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved planområdet. 

Området vurderes i forhold til indvinding af sand, grus og sten. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil overord-
net set altid resultere i forøget støj-
niveau i nærområdet. Indvinding, 
af- og pålæsning samt transport af 
råstoffer støjer.  

Planområdet er beliggende i et 
landområde ca. 2,8 km SV for Ok-
senvad og Mølby. Der findes en 
landejendom indenfor selve plan-
området (Slevadvej 3) samt en ejen-
dom, der ligger udenfor selve af-
grænsningen, men er omgivet af 
planområdet (Slevadvej 1). Herud-
over ligger en tredje ejendom også 
lige op ad den nordlige afgrænsning 
(Slevadvej 5). Øvrige bygninger, 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

som findes i umiddelbar nærhed af 
planområdet, er spredte landejen-
domme. 

Der er ca. 7 boliger indenfor 200 m. 
Der er ca. 7 boliger indenfor 500 m.  
 
Der findes en række mindre lands-
byer omkring planområdet. Ca. 900 
m mod NV findes Stursbøl. Oksen-
vad, Mølby og Sommersted findes 
hhv. ca. 2,0 km, 2,7 km og 3,5 km 
mod NØ til Ø-NØ. Jegerup og Lunds-
bæk findes hhv. ca. 4,8 km og 2,4 
km mod SØ. Nustrup findes ca. 3,1 
km mod S-SV. Mojby og Øster Lin-
det findes hhv. ca. 2,1 km og 3,6 km 
mod vest. Herudover findes en 
række spredte landejendomme i 
området. 
Med den fremherskende vindret-
ning V-SV, vil støjen, i hovedparten 
af året, blive båret i retning mod Ø-
NØ. Mod Ø-NØ er de nærmeste by-
mæssige bebyggelser Oksenvad, 
Mølby og Sommersted, samt en 
række spredte landejendomme. I 
vindretningen forventes den største 
påvirkning ved de nærtliggende 
landejendomme. 

Støjbelastningen vil blive reguleret i 
råstoftilladelserne, som vil stille vil-
kår om, at Miljøstyrelsens vejle-
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

dende grænseværdier bliver over-
holdt. Tilladelsen vil typisk stille 
krav til indretning og drift af grus-
graven således, at eventuelle nega-
tive påvirkninger kan afværges 
(f.eks. med støjvolde).  
 
Planområdet grænser mod øst op 
til, og overlapper delvist med (ca. 
60 m), støjbelastede områder. Der 
er tale om større områder, som 
strækker sig langt hen imod Som-
mersted. Herundover findes der 
nogle små støjbelastede områder 
ved Nustrup, ca. 3,3 km mod syd-
vest, og Tovskovvej mod øst og 
nordøst er omgivet af en støjzone. 

Sundhedstilstand   X Det vurderes, at planen ikke vil på-
virke menneskers sundhed forud-
sat, at de fastsatte krav i en endelig 
gravetilladelse overholdes. Disse 
krav omfatter bl.a. vilkår, der regu-
lerer forhold som grundvandsbe-
skyttelse, driftstider, støj, skrænt-
hældninger og udkørselsforhold. 

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke vil på-
virke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative 

interesser 

  X Planområdet anvendes primært til 
landbrug og grænser desuden op til 
arealer med skov. 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der er ingen rekreative områder in-
denfor planområdet, og de nærme-
ste rekreative områder findes i 
Sommersted (ca. 3,6 km) og Øster 
Lindet (ca. 3,9 km). 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X De nærmeste 4 vindmøller findes 
på en række ca. 3,5 km mod øst, 
vest for Kestrup. Lidt længere mod 
øst, i en afstand af ca. 5,1 km, fin-
des flere vindmøller.  

Herudover findes der 3 vindmøller 
omkring Ørsted og Neder Lert, ca. 
3,6-5,3 km mod NØ. Ca. 4,3 km mod 
NV findes 1 vindmølle, SØ for Sten-
derup. 

Der er et større antal vindmøller 
omkring Kastrup, ca. 8,1 km mod 
SV. 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

  X Det nærmeste natura 2000 område 
er Pamhule skov og Stevning Dam, 
10 km sydøst for planområdet. Om-
rådet består af fuglebeskyttelses-
område nr. 59 og habitatområde nr. 
81. 

Det er ikke forventningen, at indvin-
dingen af råstoffer i planområdet vil 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

påvirke de våde naturtyper i Natura 
2000 området på grund af afstan-
den.  

 

Andre internationale 

beskyttelsesområder  

(Ramsar) 

X   Der er ingen Ramsar områder om-
kring planområdet. 

§ 3 beskyttet natur  X  Nord for planområdet, 500 meter 
fra, findes et § 3-beskyttet 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

mose/eng/sø område, og et beskyt-
tet vandløb.  

Vest for planområdet findes et be-
skyttet engområde, 1400 meter fra, 
langs et beskyttet vandløb. 

Syd for planområdet findes også et 
engområde, 50 meter fra, der bug-
ter sig langs et vandløb, derudover 
findes overdrev, mose og søer om-
kring dette område. 

Hvis der indvindes under grund-
vandsspejlet, kan det ikke udeluk-
kes, at der lokalt kan ske en vands-
tandssænkning, som kan påvirke til-
standen i de våde naturtyper. Der 
kan være risiko for påvirkning af 
vandføringen i nærliggende vand-
løb, hvis der sker råstofindvidning 
under grundvandsspejlet, såfremt 
vandløben har hydraulisk kontakt til 
samme grundvandsmagasin, som 
der indvindes fra.   
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Plante og dyreliv  X  Bilag-IV arter: 

Der er registreret odder omkring 
Stursbøl, omkring 1,5 km nord for 
planområdet. 

Der er registreret løvfrø omkring 
500 meter nord for planområdet.  

 

Padder kan påvirkes hvis vandhuller 
og andre våde naturtyper fjernes el-
ler tørrer permanent ud. 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Fugle: 

Der er registreret blå kærhøg, pibe-
svane, sangsvane, skarv, sortspætte 
og trane omkring planområdet. 

 

Sjældne, udryddelses-

truede el. fredede dyr, 

planter el. naturtyper 

 X  Udover hvad der er nævnt ovenstå-

ende, findes: 

Habitatnaturtyper 

Der er ikke nogle habitatnaturtyper 

omkring planområdet. 

Fredede arter: 

Der er registreret skrubtudse og 

hugorm inden for en radius af 2 km 

fra planområdet. 

Sjældne arter: 

Der er desuden registreret fyrre-
mejse, stedmoderhalvmøl, tvebånd-
dagugle, grøn kobbervandnymfe, 
mfl. omkring planområdet. 

 

Økologiske forbindelser   X Området er ikke omfattet af en øko-
logisk forbindelse, men delvist af 
området for potentielle økologiske 
forbindelser. 

Fredninger   X Der er ikke nogle fredede områder 
inden for planområdet. 
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Miljøemne 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Fredskov   X Der er fredskov grænsende op til 
planområdet på flere sider. 

Skovrejsning X   Planområdet ligger ikke inden for et 
skovrejsningsområde. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbe-

skyttelses-, Sø- eller Å-

beskyttelseslinjer.  

 X  Planområdet er omfattet af skov-
byggelinjer og en lille del er omfat-
tet af åbeskyttelseslinjen.  

Kystnærhedszonen X   Planområdet ligger ikke inden for 
kystnærhedszonen. 

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Planområdet ligger udenfor områ-
der, der er udpeget som bevarings-
værdige landskaber, men har kort 
afstand til såddanne områder mod 
syd (ca. 60 m), idet arealerne om-
kring Jels Å og Nørre Å, som løber 
vest, syd og øst for planområdet er 
karakteriserede som bevaringsvær-
dige. Afstanden til de bevaringsvær-
dige områder mod vest er ca. 1,5 
km, og afstanden til bevaringsvær-
dige områder mod øst er ca. 0,9 km. 

Arealerne omkring Nørre Å, syd for 
planområdet, er lavbundsarealer. 

Området ligger udenfor større sam-
menhængende landskaber. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Det skal vurderes, om en midlertidig 
indvinding i området vil have betyd-
ning for den landskabelige værdi. 

Kulturmiljøer, beva-

ringsværdige bygninger 

og kirker 

  X Planområdet ligger udenfor områ-
der med kulturhistoriske bevarings-
værdier, og de nærmeste områder 
med bevaringsværdier findes 0,9 
km mod nord, ca. 1,5 km mod N-NØ 
og ca. 1,8 km mod SØ. 

De nærmeste værdifulde kulturmil-
jøer findes ca. 3,8 km mod vest, ved 
Øster Lindet. 

De nærmeste kulturarvsarealer fin-
des ca. 900 m mod Ø-SØ, ca. 1,8 km 
mod SØ og ca. 1,9 km mod vest. Der 
er ingen kulturarvsarealer indenfor 
planområdet. 

Den nærmeste kirke findes i Oksen-
vad, og afstanden hertil er ca. 2,3 
km. 

Der findes ingen fredede bygninger 
i nærheden af planområdet. De 
nærmeste fredede bygninger findes 
i Grønnebæk, ca. 5,1 km mod nord. 
Der er ingen bevaringsværdige byg-
ninger indenfor eller i nærheden af 
planområdet. Den nærmeste beva-
ringsværdige bygning ligger ca. 1,6 
km mod vest. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Arkæologiske forhold 

og fortidsminder 

  X Der er ingen beskyttede fortidsmin-
der indefor planområdet. Der findes 
fire beskyttede fortidsminder ca. 
0,2-1,4 km vest for området, og et 
større antal beskyttede fortidsmin-
der i en afstand af minimum 1,0 km 
nord for området. Der er to beskyt-
tede fortidsminder ca. 1,2 km mod 
øst og et beskyttet fortidsminde ca. 
1,2 km S-SØ for planområdet. 

Der findes et ikke-beskyttet fortids-
minde ved den sydlige spids af plan-
området, men ingen indenfor selve 
området. 

En evt. kommende udgravning skal 
imidlertid udføres jf. museumslo-
vens § 27. Stk. 2. ”Findes der under 
jordarbejde spor af fortidsminder, 
skal arbejdet standses, i det omfang 
det berører fortidsmindet. Fortids-
mindet skal straks anmeldes til kul-
turministeren eller det nærmeste 
statslige eller statsanerkendte kul-
turhistoriske museum…” 

Jordbrug  X  Planområdet ligger indenfor udpe-
gede særligt værdifulde landbrugs-
områder. 

Geologiske interesser   X Planområdet ligger udenfor geologi-
ske interesse- eller beskyttelsesom-
råder, værdifulde geologiske områ-
der, geologiske rammeområder, na-



   Side 16 

 

 

16/27 

 

Miljøemne 

Ik
ke

 r
e

le
va

n
t 

Fo
rh

o
ld

, d
e

r 
b

ø
r 

vu
rd

e
re

s 

Fo
rh

o
ld

 d
er

 ik
ke

 v
u

rd
e

re
s 

yd
er

lig
e

re
 

Begrundelser/Bemærkninger 

tionale geologiske interesseområ-
der, nationale kystlandskaber, geo-
sites, amtslige geologiske interesse-
områder, eller andre kortlægninger 
med relevans for geologien. De 
nærmeste værdifulde geologiske 
områder findes ca. 1,4 km mod 
vest. 

Beskyttede sten- og 

jorddiger 

 X  Der findes to beskyttede sten- og 
jorddiger indenfor planområdet. De 
beskyttede sten- og jorddiger findes 
i den østlige del af planområdet, 
hvor de løber parallelt med områ-
deafgrænsningen. 

Der findes en række andre diger i 
nærområdet. De nærmeste diger 
ligger tæt på afgrænsningen mod 
NØ, ca. 70 m og 170 m mod vest og 
ca. 440 m mod syd. 

Ifølge museumsloven må tilstanden 
af sten- og jorddiger ikke ændres. 
Der kan graves indtil få meter fra di-
gerne uden de tager skade, med 
mindre der gives dispensation til at 
fjerne diget. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vedadgang kan ske via Slevadvej, al-
ternativt Prinsensvej i syd, til det 
overordnede vejnet. Vejene er min-
dre lokale veje. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Sikkerhed/tryghed  X  Oversigtsforhold ved ny vejadgang. 

Støj fra trafik  X  Planområdet grænser mod øst op til 
støjbelastede arealer, som er udpe-
get pga. eksisterende råstofgrav-
ning. 

Der ligger enkelte ejendomme på 
Slevadvej og Prinsensvej. 

Risiko for ulykker   X Der er ikke særskilt risiko for ulyk-
ker i forbindelse med råstofgravnin-
gen.  

Da det ikke er tilladt for uvedkom-
mende at opholde sig eller færdes i 
planområdet, bør det ikke i sig selv 
udgøre en risiko for befolkningen. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  X  73,9 Ha. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der vil altid være energiforbrug i 
forbindelse med drift og transport 
af råstoffer. Hvis råstofferne ikke 
hentes fra planområdet vil de skulle 
hentes et andet sted, hvor der også 
vil være et energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigtning, 
vanding af veje mv. Mængderne er 
ikke kendt på nuværende tidspunkt. 
Men der vil sandsynligvis være et 
stort forbrug. Vandet vil nedsive 
igen. Der vil dog være et mindre tab 
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Begrundelser/Bemærkninger 

ved fordampning og ved bortførsel 
af materialer. 

Det vurderes at være en mindre på-
virkning og behandles derfor ikke 
yderligere. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Der er normalt ikke noget forbrug af 
produkter, materialer eller råstoffer 
ved indvinding af sand, grus og 
sten. Der vil benyttes olie og driv-
midler til maskinel.  

Planområdet vil være med til at 
dække regionens behov for sand, 
grus og sten. 

Affald X   Indvinding af sand, grus og sten re-
sulterer normalt ikke i affald. Evt. 
brændbart affald og eller farligt af-
fald fra maskiner (olie mv.) vil bort-
skaffes i henhold til kommunens af-
faldsregulativ. Der vil være tale om 
begrænsede mængder. 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt  X  Der ligger en aktiv råstofgrav, hvor 
der graves sand, grus og sten ca. 
600 m øst for det foreslåede graver-
område. Der er ikke kendskab til øv-
rige emissions-/lugtfølsomme akti-
viteter i nærområdet.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der må forventes en vis mængde 
støv i forbindelse med gravning af 
sand, grus og sten. 

Der kan i tørre perioder forekomme 
støv på grund af kørsel på ubefæ-
stede arealer samt fra materiales-
takke.  

Lys og refleksioner   X Der forudsættes, at der ikke graves 
om natten, og dermed ikke er be-
hov for belysning. 

I vinterperioden er der behov for 
lyskilder ved stationære anlæg og 
på kørende maskiner. Belysningen 
vurderes ikke at give anledning til 
gener, da lyskilder bliver placeret så 
de ikke oplyser naboarealer til plan-
området. 

Jordforurening   X Der er ingen V1- eller V2-kortlagte 
grunde indenfor planområdet. Ca. 
0,6 km og 1,2 km mod NØ findes 6 
mindre V2-kortlægninger. 

Der er ingen områdeklassificerede 
områder indenfor planområdet, og 
de nærmeste (med krav om analy-
ser) findes ca. 3,6 km mod Ø-NØ, i 
Sommersted. 

Generelt er der ikke større risiko for 
jordforurening i forbindelse med rå-
stofindvinding end ved almindelig 
jordbrugsmæssig drift eller anlægs-
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Begrundelser/Bemærkninger 

arbejde. Det nye arealudlæg vurde-
res ikke at medføre risiko for foru-
rening af jorden, såfremt olie og ke-
mikalier opbevares forsvarligt og i 
overensstemmelse med gældende 
regler. 

Spild af forurenende stoffer såsom 
olie kan forekomme f.eks. ved fejl 
under brug eller ved reparation af 
hydrauliske systemer på maskiner. 
Det udgør normalt ikke et problem i 
råstofgrave. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Terrænet i planområdet ligger omr-
king kote 33-37 m. Ifølge det regio-
nale potentialekort ligger trykni-
veauet for grundvandet omkring 
kote 28 m, med en sydvestlig 
strømningsretning. Planområdet lig-
ger indenfor områder med særlige 
drikkevandsinteresser. 

Planområdet overlapper ikke med 
indvindingsoplande. Ca. 2,8 km og 
3,5 km mod NØ og ca. 3,2 km mod 
syd findes indvindingsoplande in-
denfor OSD. Ca. 2,7 km mod vest 
findes indvindingsoplande udenfor 
OSD. 

Planområdet ligger indenfor ind-
satsområder indenfor nitratføl-
somme indvindingdområder og 
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Begrundelser/Bemærkninger 

overlapper med mindre indsatsom-
råder indenfor sprøjtemiddelføl-
somme indvindingsoplande. 

Der er ingen boringsnære beskyttel-
seszoner i nærheden af planområ-
det. 

Der findes én vandforsyningsboring 
indenfor planområdet, ved Slevad-
vej 3. Herudover ligger der 6 borin-
ger tæt på området, hvor de to af 
dem ligger ved hhv. Slevadvej 1 og 
4. Disse to boringer anvendes til pri-
vat husholdning. Øvrige boringer i 
nærheden af planområdet anven-
des til privat husholdning og gart-
neri. 

Der ligger et anlæg indenfor plan-
området, ved Slevadvej 3, som an-
vendes til markvanding. Der findes 
desuden et markvandingsanlæg ca. 
350 m mod S-SØ. Øvrige anlæg nær 
planområdet (men i større afstand) 
anvendes alle til markvanding/gart-
neri. 

De nærmeste vandværker er Mølby 
Vandværk (ca. 3,0 km NØ), Som-
mersted Vest Vandværk (ca. 3,7 km 
NØ), Jegerup Vandværk (ca. 5,1 km 
SØ), Nustrup Vandværk (ca. 3,9 km 
S-SV), Vester Lindet Vandværk (ca. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

7,2 km V) og Jels Vandværk (ca. 5,2 
km N). 

Ved råstofindvinding under grund-
vandspejl forventes der ikke egent-
lige sænkninger i og omkring råstof-
grave efter længere tids gravning. 
Råstofindvinding kan have  betyd-
ning for grundvandskvaliteten, hvis 
der bortgraves lavpermeabler lag1.  

Der kan forekomme mindre midler-
tidige sænkninger som følge af rå-
stofindvinding under grundvands-
spejlet. 

Der forventes ikke væsentlig kvanti-
tativ påvirkning af indvindingsborin-
ger i nærområdet, da grundvands-
sænkningerne fra drift af borin-
gerne ofte vil være større end på-
virkningen fra en eventuel råstof-
indvinding under grundvandsspej-
let. 

Det er praksis, at man i forbindelse 
med efterbehandlingen udlægger 
graveområder med drikkevands- og 
grundvandsinteresser til ekstensiv 
drift hvor der ikke sprøjtes og gød-
skes. Derfor vil efterbehandling mu-
ligvis ske til naturformål, så der vil 
være potentielt mindre udvaskning 

                                                           

1 Region Syddnamark, 2016. Notat om Miljøvurdering, grundvand og våd natur.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

af nitrat og pesticider ved udlæg af 
planområdet. 

Overfladevand  X  Der er ingen vandløb eller søer in-
denfor selve området. 

Nørre Å løber syd og øst for områ-
det (minimumsafstand 90 m) og er 
et beskyttet vandløb. Jels Å, som lø-
ber ca. 1,7 km vest for, er ligeledes 
et beskyttet vandløb. Der findes et 
mindre beskyttet vandløb ca. 600 m 
mod NV.  

Der findes en mindre sø i forbin-
delse med Nørre Å ca. 300 m syd 
for området, samt endnu en mindre 
sø ca. 1,1 km mod vest i skovområ-
det. Der findes også to søer ca. 550 
m og 700 m nord for området i et 
mose-område. Der er desuden 
nogle mindre gravesøer i grusgra-
ven ca. 700 m øst for. 

Det kan ikke afvises, at indvinding 
under grundvandsspejlet kan have 
en påvirkning på det tilstødende 
vandløb i syd, hvis der sker ændrin-
ger i vandstanden i området som 
følge af indvinding. Det vurderes at 
sandsynligheden for væsentlige, va-
rige påvirkninger er lille. 

Udledning af spilde-

vand 

X   Der udledes ikke spildevand i for-
bindelse med råstofgravning. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Støj og vibrationer   X Der er ikke kendskab til støjende 
virksomheder i nærheden af plan-
området. 

Ledningsoplysninger 

POL ledninger   X Ingen kommentarer fra forsvaret. 

Naturgasledninger   X Der er ingen gasledninger indenfor 
området. De nærmeste findes ca. 
1,6 km mod sydøst og ca. 1,8 km 
mod nordøst. Der findes også led-
ninger ca. 2,0 km mod nordvest. 

El-ledninger  X  Flere el-ledninger gennemskærer 
området. 

Kloakledninger   X Ingen ledninger indenfor området. 

Telefon- og datakabler  X  Der går ledninger langs Slevadvej 
langs den nordlige områdeafgræns-
ning og herfra og ned til Slevadvej 3 
og Slevadvej 1. 

Der løber også ledninger langs om-
rådeafgrænsningen i S-SV. 

Vandforsyningslednin-

ger 

  X Ingen ledninger indenfor området. 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan  X  Planområdet ligger ikke inden for 
en rammeplan.  I området er der 
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Begrundelser/Bemærkninger 

arealer defineret med følgende re-
levante bindinger: Særlig værdifuldt 
landbrugsområde.  
 
Planområdet grænser op til arealer 
med følgende bindinger; Skovrejs-
ning uønsket, Naturbeskyttelsesom-
råde, Potentiel økologisk forbin-
delse, Råstofområder. 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod Vand-
plan -Hovedvandopland 1.10 Vade-
havet. 

Affaldsplan X    

Trafikplan X    

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interesser 
i Den Regionale Udviklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod 
Agenda 21 strategien. 

Spildevandsplan X   Der er ikke modstridende interesser 
i spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Området ligger ikke indenfor et for-
syningsområde til et alment vanfor-
syningsanlæg. Der er registreret 
vandforsyningsboringer inden for 
planområdet og i nærområdet. 

Landsplandirektiv   X Der er ingen udpegninger ifølge 
landsplansdirektiver 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Afstand til Billund Luft-

havn 

  X 48,7 km 

Afstand til Esbjerg Luft-

havn 

  X 48,2 km 

Afstand til Sønderborg 

Lufthavn 

  X 52,4 km 

 

2.1 Kumulative effekter 

Oksenvad Ejerlav, Oksenvad ligger ca. 750 m vest for to mindre aktive grusgrave for sand, grus og 

sten. Disse to små områder ligger opad et større, afsluttet grusgraveområde. Der er relativt langt 

til øvrige grusgrave. Ca. 10,4 km mod NØ, øst for Stepping, findes nogle graveområder for sand, 

grus og sten. Ét er aktivt, og de andre er enten afsluttede, bortfaldne, påklagede eller under an-

søgning. Ca. 8,9 km mod S-SØ, syd for Vojens, ligger to graveområder for sand, grus og sten, hvor 

det ene er afsluttet, og det andet trukket tilbage. 13,7 km mod S-SØ, øst for Over Jerstal, ligger et 

aktivt graveområde for sand, grus og sten, samt et efterbehandlet og et område under ansøg-

ning. Ca. 13,0 km mod syd, vest for Neder Jerstal, findes et efterbehandlet område. Ca. 13,3 km 

mod NV, vest for Rødding, findes et afsluttet graveområde for sand, grus og sten.  

Endvidere er der indkommet flere forslag til graveområder ca. 8,1 km mod SV, øst for Kastrup, og 

11,3 km mod S-SØ, vest for Over Jerstal, som screenes sideløbende med dette til planlægning af 

Råstofplan 2020. 

Dvs. alt i alt er der få aktive graveområder i nærheden. Kumulative effekter kan dog forekomme, 

idet der indvindes råstoffer lige øst for det foreslåede graveområde. Øvrige kumulative effekter 

fra de øvrige nævnte områder vil være af mindre grad. 
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Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der, både i det foreslåede 

graveområde, andre nærliggende foreslåede graveområder og eksisterende grave, indvindes un-

der grundvandsspejlet samtidig. Denne kumulative effekt vil kunne påvirke de omkringliggende 

våde naturtyper. 

Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder. Således kan der fx blive kumulative gener for bebo-

erne nær graveområderne. 

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som kan bidrage til kumulative ef-

fekter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 

 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 

Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  

 

 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning)  

 Naturinteresser (§ 3 beskyttet natur, plante og dyreliv, sjældne, udryddelsestruede el. 

fredede dyr, planter el. naturtyper)  

 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Jordbrug, Beskyttede sten- og jorddi-

ger)  

 Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, Sikkerhed/tryghed, Støj fra trafik)  

 Ressourceanvendelse (Arealforbrug)  

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Luft/emissioner og lugt, Grundvand og vandfor-

syning, Overfladevand) 

 Ledningsoplysninger (El-ledninger, Telefon- og datakabler) 

 Andre planer (Kommuneplan)  

 



 

 

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE OKSENVAD EJERLAV 
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BILAG 2 

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER  

 

Der er i perioden mellem den 19. august 2019 til 6. september 2019 gennemført en høring af de 

berørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. 

Høringen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og konkrete projekter (VVM)43. 

 

Der er foretaget en høring af Tønder Kommune, Sydvestjyske Museer som ansvarligt arkæologisk 

museum, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer og Miljøstyrelsen. 

 

Haderslev Kommune 

Vandløb 

Arbejdsbælter langs vandløb skal friholdes.  

 

Svar: Udlægning af arbejdsbælter omkring vandløb vil blive håndteret i forbindelse med konkrete 

gravetilladelser. 

 

Nogen områder er omfattet af en åbeskyttelseslinie på 150 m, jfr. naturbeskyttelseslovens § 16, 

hvorefter der ikke må ske terrænændringer m.v. 

 

Svar: Evt. ansøgning om terrænændringer indenfor åbeskyttelseslinjen vil blive håndteret i for-

bindelse med konkrete gravetilladelser.  

 

Vandforsyningsboringer 

I forhold til vandforsyningsboringer som bruges til forsyning af drikkevand til privat husholdning.  

Skulle det ske at boringen løbe tør for vand eller bliver forurenet, skal der lige nævnes at ifølge 

vandforsyningsplanen gives der ikke tilladelse til at lave en ny boring hvis ejendommen kan til-

sluttes og forsynes fra et vandværk.  

 

Svar: Kommunens bemærkninger beskrives i miljørapporten.  

 

Oksenvad: diger, NBL §3, §3 vandløb, fredskov, birkemus, tinglyste aftaler sti, åbeskyttelseslinje, 

skovbyggelinje og evt. fortidsmindebeskyttelseslinje 

Der skal evt. søges dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

 

Svar: Kommunens opmærksomhedspunkter vil blive beskrevet og vurderet i miljørapporten.   

                                                   
43 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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Veje 

Hvis der skal rådes over vejareal til noget så skal der søges om råden her; 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/kommuner/Haderslev/Ansoegning_om_raaden_over_vejare

al_vedr_opstilling_af_materiel_paa_kommuneveje  - Det gælder hvis der skal ske noget over 

kommunale vejarealer. 

 

Svar: Evt. råderet over vejareal vil blive håndteret i forbindelse med konkrete gravetilladelser. 

 

Veje ved Oksenvad 

Haderslev kommune vurderer umiddelbart, at det er mest hensigtsmæssigt, hvis adgangen til 

grusgraven placeres på Slevadvej. Der er en grusgrav på Slevadvej i dag. Konsekvenserne for 

øget færdsel på vejen bør belyses i forhold til trafiksikkerhed, trafikafvikling og i forhold til slid på 

vejen. Der bør vurderes på udformningen af de nærmeste kryds i forhold til lastbiltrafikken. (Met-

te). Hvad bliver de trafikale konsekvenser for de nærmeste byer – Oksenvad, Mølby? Lukker den 

nuværende grusgrav? Er strækningen skolevej? 

 

Svar: Trafikale forhold vil blive beskrevet og vurderet i forbindelse med konkrete råstoftilladelser.   

 

Øvrigt 

Der skal tegnes udenom beskyttelsesområder såfremt det er muligt. 

 
Svar: I udlagte graveområder kan der være arealer der er beskyttet efter anden lovgivning. I 
nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at vente med at tage stilling til eventuel dispensati-
on til der foreligger en konkret ansøgning  
 

Museum Sønderjylland  

Området er beliggende på Oksenvad Hede syd for Oksenvad på et forholdsvis højtliggende næs, 

der afgrænses af Nørreåen mod vest, syd og øst (se kortbilag). Indvindingsområdet er ‐ ud fra 

reliefkort og historiske luftfotos at dømme ‐ ikke destrueret ved tidligere indvinding. 

Sydligst på indvindingsområdet er der registreret en gravhøj (sb. 65, Oksenvad sogn). Denne er 

registreret som stærkt udflydende og afgravet, men der ses dog en højning på reliefkortet. Om-

kring indvindingsområdet er der registreret flere væsentlige fortidsminder. Øst for indvindingsom-

rådet ligger således det af Kulturministeriet i 2005 udpegede kulturarvsareal af national betyd-

ning (sb. 189, Jegerup sogn). Her følger en kort beskrivelse: ”Ved Nørreå ligger Slevad Bro, som er et 

karakteristisk overgangssted på et af hærvejsforløbene. Der er opstillet flere hærvejssten nord for broen. I 

åen ses sten fra et ældre vad over åen. Øst for broen er der fundet rester af en middelalderlig vandmølle (sb. 

200203‐161), ligesom endnu en middelalderlig vandmølle er fundet længere nedenstrøms ved sammenløbet 

fra Selskær Bæk og Nørreåen (sb. 200203‐113). I alt må området derfor igennem både forhistorie og middel‐

alder opfattes som et knudepunkt, hvor der må forventes væsentlige uerkendte jordfæste arkæologiske levn. 

Området har således et stort forskningspotentiale.” 

 
Ligeledes er der mod sydøst et af Kulturministeriet i 2005 udpegede kulturarvsareal af regional 

betydning (sb. 287, Nustrup sogn). Her følger en kort beskrivelse: ”I forbindelse med anlæggelsen af 
naturgastraceet i 1980 blev to lokaliteter (sb. 200206‐221 ‐ Syvsig og sb. 200206‐247 ‐ Lille Kleinbjerg) un‐
dersøgt. På begge steder blev udsnit af meget velbevarede jernalderlandsbyer undersøgt. Undersøgelserne 
godtgør, at det udpegede kulturarvsareal omfatter et ressourceområde, der har været udnyttet kontinuerligt 
fra ældre jernalder og frem til vikingetid, hvor den nuværende landsby Lundsbæk blev etableret (0 ‐ 1050 
e.Kr.). Alt i alt må der forventes væsentlige uerkendte 
jordfaste arkæologiske levn. Området har således et stort forskningspotentiale.” 
 



 

 

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE OKSENVAD EJERLAV 

 

 

 

  | 4/45 

 

 

Tæt øst for indvindingsområdet er der registreret spor efter en gård fra yngre jernalder (sb. 229, 

Oksenvad sogn, Ham 4196). Vest for indvindingsområdet er registreret flere fredede gravhøje 

(blandt andre sb. 63 og 120, Oksenvad sogn). 

Indvindingsområdet er i øvrigt, som nævnt, placeret højt i terrænet, tæt ved vand, og vi ved af 

erfaring, at man i forhistorisk tid foretrak netop en sådan beliggenhed, når man skulle anlægge 

sine bopladser. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at der inde for projektområdet findes væsentli-
ge jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af Museumslovens §27. Disse fortidsminder skal 
iflg. Museumsloven udgraves, hvis de berøres af anlægsarbejdet. 
 

Museet anbefaler derfor, at der bliver foretaget en frivillig forundersøgelse af projektområdet med 

henblik på at afgrænse omfanget af det/de jordfaste fortidsminder, inden anlægsarbejdet går i 

gang. Da projektområdet overstiger 5.000 m2, skal udgifterne til forundersøgelsen ‐ jf. Museums-

lovens § 26.2 – afholdes af bygherre. 

Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal disse udgraves, inden de 

ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så 

en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af 

bygherre. 

 

De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27. Derfor skal man, hvis man ved 
anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører for-
tidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev. 

Efter aftale med bygherre udarbejder Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev budget og 

tidsplan for en forundersøgelse af området. 

 

Svar: Miljørapporten beskriver og vurderer på museets opmærksomhedspunkter. Vedr. frivillig 

forundersøgelse forud for anlægsarbejdet er det først relevant i forbindelse med ansøgning om 

gravetilladelse. 

 

Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 
Nærliggende Natura 2000 områder: (Forhold, der bør vurderes) Der skal altid laves en vurdering i 
forhold til Natura 2000 uanset afstanden. 
 
Svar: Der vil blive lavet en vurdering af nærliggende Natura 2000-områder i miljørapporten. 

 
Fredskov: (Forhold, der bør vurderes) 
Beskyttelseslinjer: (Forhold, der bør vurderes) 
 
Svar: Der vurderes ikke yderligere på fredskov, da området ikke omfatter påvirkning af fredskov. 
Området er omfattet af skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje, og screeningen vil blive rettet. Be-
skyttelseslinjer vil blive beskrevet og vurderet i miljørapporten.  
 
Arkæologiske forhold og fortidsminder: (Forhold, der bør vurderes) Vi oplever ofte at høringssvar 
fra lokale museer er mere detaljeret end de data vi selv kan fremskaffe. 

 

Svar: Der er indhentet høringssvar fra Museum Sønderjylland. 
 
Vandforbrug: (Forhold, der bør vurderes) Det er forhold som kan påvirke omkringliggende natur 
og vandløb. Vurderingen er ikke underbygget, når vandforbruget ikke kendes. 
 

Svar: Miljøvurderingen laves på baggrund af den viden, der er i indeværende fase (plan).  
 
Lys og refleksioner: (Forhold, der bør vurderes) 
 

Svar: Forholdet vurderes i miljørapporten. 
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Afstand til Billund Lufthavn bør erstattes af Afstand til Skrydstrup (Forhold, der bør vurderes) idet 
afstand er ca. 10 km. 
 

Svar: Afstande til øvrige lufthavne er tilføjet screeningen. 
 
Kumulative Effekter: Der er ingen aktiv indvinding i Oksenvad. Den tidligere igangværende ind-
vinding er afsluttet og godkendelsen er i proces. 
 
Svar: Oplysningen taget til efterretning. 

 

Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 
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1. INDLEDNING 

Forslag til den samlede Råstofplan 2020 for Region Syddanmark indeholder en udpegning af rå-

stofgraveområder og retningslinjer for den fremtidige udnyttelse af områderne. Som en del af 

den samlede råstofplan er udpegninger af en række potentielle graveområder miljøvurderet. 

Miljøvurderingen af hvert enkelt planområde anvendes dels som en vurdering af områdets eg-

nethed som råstofgraveområde i forhold til den forventede mængde materiale, der kan indvindes, 

og dels som en vurdering af potentielle miljøpåvirkninger fra det enkelte område. Med afsæt i 

miljøvurderingerne af hvert enkelt planområde foretager Region Syddanmark en samlet vurdering 

af, hvilke områder der skal indgå i den endelige råstofplan. Miljøvurderingerne sammenskrives i 

én samlet miljørapport til Råstofplan 2020, herunder forslag til afværgeforanstaltninger og over-

vågning. 

Nærværende miljørapport omfatter et potentielt råstofgraveområde for sten, grus og sand ved 

Over Jerstal, som er foreslået af Kudsk og Nissum i forbindelse med, at Regionsrådet har indkaldt 

ideer og forslag til Råstofplan 2020. Sten, sand og grus bruges overvejende til bygge- og anlægs-

arbejder. Miljørapporten er udarbejdet for at vurdere, om der er potentielt væsentlige indvirknin-

ger på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

 

Forud for miljøvurderingen er der udarbejdet en screening, der danner baggrund for afgrænsnin-

gen af de udvalgte miljøemner, som skal indgå i miljørapporten. Screeningen og afgrænsningen 

kan ses af Bilag 1. Inden fastsættelse af den endelige afgrænsning af rapportens indhold har 

screening og afgrænsningen af miljørapportens indhold været sendt i høring ved berørte myndig-

heder. Høringssvar og en beskrivelse af, om høringen har betydet en ændring af miljørapportens 

indhold, er vedlagt som Bilag 2. 

 

Miljørapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)1. Vurdering af 0-alternativet fremgår kun af den samle-

de miljørapport af Råstofplan 2020. Miljørapporten indgår, sammen med miljørapporter fra en 

række andre forslag til graveområder, som et bilag til den samlede miljøvurdering af forslaget til 

Råstofplan 2020, der udføres af Region Syddanmark. 

 

Råstofinteressen skal afvejes i forhold til andre interesser. I den nærværende miljørapport be-

skrives derfor - udover miljømæssige forhold - også den råstofressource, der forventes at være i 

området.  

  

                                                   
1 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2. BESKRIVELSE AF DET MILJØVURDEREDE AREAL 

I nærværende miljørapport anvendes begrebet det miljøvurderede areal, der defineres som det 

areal, som er potentielt graveområde, jævnfør Figur 2-1. 

 

Formålet med miljørapporten er at kortlægge og vurdere det miljøvurderede areals indvirkning på 

de udvalgte miljøemner. Miljørapporten vil i den efterfølgende proces udgøre grundlaget for Regi-

on Syddanmarks udvælgelse af arealer til den samlede råstofplan. 

 

Området er afgrænset på baggrund af forslag fra Kudsk & Nissum - Vognmandsforretning.   

 

Det miljøvurderede areal er 150,8 ha. Arealet ligger umiddelbart vest for Over Jerstal i Haderslev 

Kommune. Imod nord afgrænses arealet af Plantagevej og imod øst af Vojensvej. Gelså-

vej/Granlyvej forløber fra øst til vest midt igennem arealet og derudover er der flere beboelser 

beliggende inden for arealet. Der findes ikke tekniske anlæg inden for det miljøvurderede areal.  

 

Størstedelen af det miljøvurderede areal er landbrugsjord i omdrift med marker opdelt af levende 

hegn.  

 

Indvinding kan blive foretaget hele året i forbindelse med at der er behov for råstofferne. Efter 

afsluttet indvinding skal arealet efterbehandles efter en godkendt efterbehandlingsplan. 

 

 

Figur 2-1 Det miljøvurderede areal. 
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3. IKKE-TEKNISK RESUME 

Region Syddanmark ønsker med miljøvurderingen at afklare hvilke potentielle indvirkninger, der 

er på miljøet, hvis området udlægges som graveområde. 

Berørte myndigheder er hørt og høringssvar er indarbejdet i miljørapporten. 

 

3.1 Råstofressourcen 

Råstofressourcen vurderes at være 29,3 mio. m3 sand, grus og sten, heraf ca. 7,3 mio. m3 grus 

og sten > 2 mm. 

 

3.2 Miljøpåvirkninger 

Bebyggelse 

Det miljøvurderede areal omfatter landbrugsarealer, hvor to mindre dele af arealet er udlagt som 

erhvervsområder i form af kommuneplanrammer i Haderslev Kommuneplan 2017. Udlæg af area-

let til råstofgraveområde medfører, at arealet ikke kan anvendes til landbrug eller erhvervsområ-

der så længe råstofgravningen står på. 

 

Der findes seks beboelsesbygninger og Over Jerstal Renseanlæg inden for det miljøvurderede 

areal. Det forudsættes, at bygningerne ikke rives ned som følge af planen. Det er dog op til eje-

ren af bygningen, om den alligevel skal nedrives. Afstanden til den øvrige bebyggelse betyder, at 

der vurderes ikke at være nogen påvirkning af landsbyer og spredt boligbebyggelse i det åbne 

land uden for det miljøvurderede areal.  

 

Befolkning og sundhed 

Udnyttelse af det miljøvurderede areal til råstofgraveområde vil medføre støj fra graveaktiviteter 

og transport. I forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktivite-

terne, og støjbelastningen vil blive reguleret med vilkår i tilladelsen. Selvom de vejledende græn-

seværdier for støj bliver overholdt, kan støjen stadig virke generende for de omkringboende. 

 

Trafik 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurde-

rede areal inden for normal arbejdstid, mens der sker en forholdsvis minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, og det er 

desuden ikke muligt at fastslå, i hvor høj grad, transport af råstoffer i området vil medføre en 

forøget belastning af det samlede vejnet. 

 

Flyvestation Skrydstrup 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vurderer, at råstofgravning under grundvandsspejlet vil 

udgøre en øget risiko for flysikkerheden i Flyvestation Skrydstrup. Årsagen er at åbent vand kan 

tiltrække fugle, der kan kollidere med fly. Påvirkningen vurderes at være væsentlig og kan kun 

afværges ved ikke at grave under grundvandsspejlet. 

 

Landskab 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et teknisk præg og visuel uro med maskiner, 

der graver efter sand og grus, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af området. Grav-

ningen vil foregå i et fladt område, som primært er åbent mod nord. Råstofindvindingen medfører 

under og efter indvinding en markant landskabspåvirkning, da terrænet ændres permanent, når 

store mængder sand, sten og grus fjernes fra området. På nuværende tidspunkt kendes efterbe-

handlingsplanen for området ikke, hvorfor det ikke er muligt at vurdere på, hvordan landskabet 

ændres permanent som følge af planen. Den samlede konsekvens for landskabet vurderes på den 

baggrund at være moderat. 
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Kulturhistoriske interesser 

Der findes fire ikke fredede fortidsminder inden for det miljøvurderede areal.  Intensiteten ved 

fjernelsen af fortidsminderne vurderes at være meget høj, da fortidsminderne forsvinder perma-

nent. Konsekvensen vurderes at være moderat. Det er sandsynligt, at der findes fortidsminder 

inden for det miljøvurderede areal. Hvis der findes fortidsminder på arealet, vil museet vurdere 

om de skal udgraves, inden råstofgravning kan gennemføres. 

 

Der findes et nordvest-sydvestgående samt et nord-sydgående beskyttet sten- og jorddige inden 

for det miljøvurderede areal, som kan blive påvirket ved råstofgravning. En ændring af digerne 

kræver dispensation efter museumsloven.  

 

Naturinteresser 

Pga. afstanden til nærmeste Natura 2000-område vurderes, der ikke at være en væsentlig på-

virkning af områdets udpegningsgrundlag. Det vurderes at der ikke er beskyttet natur udenfor 

det miljøvurderede areal, som påvirkes, men indenfor arealet er der registreret mose og søer, der 

vil blive påvirket væsentlig, hvis områderne graves væk ved udnyttelse af planen. Selvom natur-

områderne kan være potentielle yngle- og rastesteder for beskyttede arter, vurderes det, at det 

vil påvirke arterne begrænset, hvis områderne graves væk, da der er flere andre tilsvarende 

arealer i nærheden.  

Der er registreret flere arter af sjældne dyr og planter omkring det miljøvurderede areal, men da 

der findes flere andre tilsvarende levesteder for disse arter tæt på vurderes påvirkningen at være 

begrænset.  

Dele af arealet er fredskov og der må derfor forventes krav om etablering af erstatningsskov, 

såfremt der kan gives dispensation fra skovloven. 

 

Vandmiljø 

Der er stor sandsynlighed for, at der kan forekomme gravning under grundvandsspejlet indenfor 

det miljøvurderede areal, da en del af ressourcen forventes at ligger under grundvandsspejlet. 

Der ligger aktive vandforsyningsboringer indenfor det miljøvurderede areal. Da der ikke er væ-

sentlige beskyttende lerdæklag i området, og der indvindes vand fra det terrænnære magasin, 

skal der være særlig opmærksomhed på kvalitativ påvirkning af grundvandet, og der må forven-

tes en række restriktioner ift. arealanvendelsen. Det vurderes, at en evt. risiko kan imødekom-

mes med vilkår i tilladelsen til råstofindvinding.  

 

Der er ingen beskyttede vandløb indenfor det miljøvurderede areal, men der er beskyttede natur-

typer, som sandsynligvis er i kontakt med det terrænnære grundvandsmagasin. En eventuel 

mindre afsænkning af det terrænnære grundvandsspejl vil være lokal, og sandsynligvis ikke over-

stige de naturlige årstidsvariationer for det terrænnære magasin.  

 

Der er en V1-kortlagt jordforureningslokalitet, som overlapper med det miljøvurderede areal. Hvis 

der er mobiliserbare stoffer tilstede, kan det ikke udelukkes, at forureningen kan brede sig, hvis 

grundvandsstanden ændres som følge af indvinding under grundvandsspejlet. Det kan, i forbin-

delse med en eventuel gravetilladelse, sikres, at jordforureningen håndteres efter gældende reg-

ler. 

 

3.3 Samlet vurdering 

 Det vurderes at Flyvestation Skrydstrup kan blive væsentligt påvirket. 
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En mindre del af arealet er fredskov, der således bliver væsentligt påvirket.  

Det vurderes at indvinding af råstoffer desuden vil have en moderat konsekvens for befolkning og 

sundhed, infrastruktur, beskyttet jord- og stendige, natur, landskab, terrænnært grundvand, 

private indvindere og overfladevand. Det vurderes at Natura 2000- områderne ikke bliver væ-

sentlig påvirket. Det vurderes at kumulative effekter kan imødegås gennem vilkår i en kommen-

de, eventuel tilladelse til råstofgravning. 
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4. METODE 

Miljørapporten indeholder en kortlægning af miljøstatus for de udvalgte miljøforhold indenfor det 

miljøvurderede areal og i de nærmeste omgivelser til dette. Kortlægningen af miljøstatus danner 

grundlag for vurderingen af miljøpåvirkningerne. I dette afsnit beskrives metoden for kortlægning 

af miljøstatus og vurdering af potentielle påvirkninger ved realisering af råstofplanen. Relevant 

lovgivning og planlægning behandles i forbindelse med de enkelte miljøforhold i Kapitel 6.  

 

4.1 Kortlægning af miljøstatus 

De eksisterende miljøforhold kortlægges og beskrives ved en skrivebordskortlægning. Miljørap-

porten indeholder de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle 

viden, gængse vurderingsmetoder, planens detaljeringsgrad og planens placering i et konkret 

beslutningsforløb.  

 

Kortlægningen udføres med udgangspunkt i den gældende planlægning, Miljøportalen, Naturdata, 

Slots- og Kulturstyrelsens databaser, plansystem.dk, topografiske kort, ortofoto m.m. Kortlæg-

ningen præsenteres desuden på relevante temakort. 

 

4.2 Miljøpåvirkning 

Ved vurdering af planens potentielle påvirkning tages udgangspunkt i en worst case betragtning, 

som er en fuldstændig udnyttelse af råstofgraveområdet. Det forudsættes ved miljøvurderingerne 

dog, at større infrastrukturanlæg og tekniske anlæg og større vandløb og søer samt bebyggelser 

inkl. adgangsveje hertil ikke påvirkes af planen. Ved den konkrete gravetilladelse kan udnyttelsen 

af området være mindre, hvorved indvirkningen af miljøet ofte er mindre end vurderet i miljørap-

porten. 

 

De enkelte miljøpåvirkninger, som det potentielle graveområde medfører, er systematisk vurderet 

ud fra følgende kriterier, der danner grundlag for en samlet vurdering af konsekvensen af miljø-

påvirkningen. Påvirkninger omfatter både direkte og indirekte påvirkninger.  

 

 Sandsynlighed 

 Geografisk udbredelse 

 Intensitet 

 Varighed 

 

Sandsynlighed 

Ved ”sandsynlighed” forstås sandsynligheden for, at en miljøpåvirkning indtræffer. Sandsynlighe-

den vurderes ud fra følgende kategorier: 

 

 Med vished: Den pågældende miljøpåvirkning vil med vished indtræde. (100 %) 

 Sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen indtræder, end at den ikke ind-

træder. (60-99 %) 

 Muligt: Det er en mulighed, at miljøpåvirkningen vil indtræde, men der er ikke grundlag for 

at vurdere om det er mere eller mindre sandsynligt. (40-60 %) 

 Mindre sandsynligt: Det er mere sandsynligt, at miljøpåvirkningen ikke indtræder, end at 

den indtræder. (10-40 %) 

 Usandsynligt: Miljøpåvirkningen forventes ikke eller vil med vished ikke indtræde. (0-10 %) 

  

Geografisk udbredelse 

Ved ”påvirkningens geografiske udbredelse” forstås den geografiske udstrækning en miljøpåvirk-

ning forventes at have på et miljøemne. Den geografiske udbredelse er specifik for det enkelte 
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miljøemne, hvor udbredelsen ved et miljøemne, f.eks. støj vurderes anderledes end udbredelsen 

ved f.eks. visuelle forhold. Påvirkningens geografiske udbredelse vurderes ud fra følgende kate-

gorier: 

 

 Global: Påvirkningen har en global effekt (f.eks. klimaeffekt)  

 National/international: Påvirkningen omfatter en større del af Danmark (både hav og 

land) og/eller et større område udover Danmarks landegrænse. 

 Regional: Påvirkningen omfatter et mellemstort område.  

 Lokal: Påvirkningen er begrænset til et lille område. 

 

Intensitet 

Ved ”intensitet” forstås, hvor kraftig en miljøpåvirkning er. Intensitet vurderes ud fra følgende 

kategorier: 

 

 Meget høj: Miljøemnet vil i meget høj grad påvirket, f.eks. ved ødelæggelse af biodiversitet, 

landskabelige og arkitektoniske værdier eller markant overskridelse af grænseværdier. 

 Høj: Miljøemnet vil i høj grad blive påvirket. Der kan ved en negativ påvirkning ske delvis tab 

af struktur eller funktion. 

 Middel: Miljøemnet vil i nogen grad blive påvirket og ændret. 

 Lav: Miljøemnet vil kun i mindre grad blive påvirket. Miljøemnets funktion og struktur vil kun 

blive svagt ændret. 

 Ubetydelig: Miljøemnet vil blive påvirket i ubetydelig grad eller slet ikke og forventes at 

bevare funktion og struktur. 

 
Varighed 

Ved ”påvirkningens varighed” forstås, hvor lang tid planens påvirkning af et miljøemne strækker 

sig over. Påvirkningens varighed vurderes ud fra følgende kategorier: 
 

 Permanent: Påvirkningen er vedvarende og aftager ikke. 

 Lang: Påvirkningen vil forekomme uden væsentlige afbrydelser i op til flere år. 

 Mellemlang: Påvirkningen vil forekomme i op til flere måneder. 

 Kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig aktivitet i 

op til én eller flere uger. 

 Meget kort: Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med en afgrænset og kortvarig 

aktivitet fra timer til få dage. 
 

Konsekvens 

Planens konsekvens vurderes på baggrund af en miljøpåvirkningens samlede effekt ud fra sand-

synlighed, geografisk udbredelse, påvirkningsgrad og varighed.  

 

Der er i vurderingen af konsekvensens omfang tale om en samlet faglig vurdering på baggrund af 

miljøpåvirkningens sandsynlighed, geografisk udbredelse, intensitet og varighed. Der er i vurde-

ringen af konsekvensens omfang ikke tale om en matematisk sum af de fire nævnte kriterier. 

 

En plans konsekvenser for en miljøparameter kan være både positiv og negativ. Begge typer 

effekter er relevante for at beskrive en plans miljøkonsekvenser korrekt, jf. miljøvurderingsloven.  

 

Generelt set vurderes en miljøpåvirknings konsekvens som: 

 

 Meget væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og meget sandsynligt vil 

medføre en permanent og meget høj grad af påvirkning af miljøemnet. 
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 Væsentlig, når effekterne rækker ud over planområdet og sandsynligt vil medføre 1) en lang 

og høj grad af påvirkning af miljøemnet, eller 2) en mellemlang og meget høj grad af påvirk-

ning af miljøemnet.  

 Moderat, når effekterne består i en mellemlang og moderat påvirkning af miljøemnet i de 

nærmere omgivelser omkring planområdet. 

 Begrænset, når effekterne er så små eller kortvarige, at de ikke har betydning for miljøem-

nets normale struktur eller funktion. 

 Ingen/ubetydelig, når effekterne i praksis ikke medfører nogen påvirkning af miljøemnet.  
 

Opsamling i skema 

Efter hvert afsnit til de udvalgte miljøemner opsummeres miljøpåvirkningerne i et sammenfatten-

de afsnit i et skema som oplister og anfører sandsynlighed, geografisk udbredelse, påvirknings-

grad, varighed og konsekvens for hver af de identificerede miljøpåvirkninger. 

   

Skemaet beskriver såvel positive som negative miljøpåvirkninger: 

 

 Positive konsekvenser er altid fremhævet med teksten (+) efter den pågældende konse-

kvens. En meget væsentlig eller væsentlig positiv konsekvens er derudover markeret med en 

grøn farve.  

 Negative konsekvenser er markeret med rød for så vidt angår meget væsentlig og væsentlig 

medens en moderat negativ konsekvens er markeret med gul. Der er ingen markering hvis 

konsekvensen er begrænset, ubetydelig eller ingen konsekvens har.  

 

Anvendelsen af farverne giver et visuelt overblik over de væsentlige påvirkninger og kan derved 

bidrage til at skabe fokus på de valg, som beslutningstagerne skal træffe.  

 

Der indsættes eventuelt vurderingsskemaer for flere alternativer eller lokaliteter, hvis det er rele-

vant.  

 
Miljøpåvirkning Sandsynlig-

hed  

Geografisk 

udbredelse 

Intensitet Varighed Konsekvens 

Miljøpåvirkning 

1 

Usandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Miljøpåvirkning 

2 

Sandsynligt Regional Høj Mellemlang Væsentlig (+) 

Miljøpåvirkning 
3 

Sandsynligt Natio-
nal/internation

al 

Meget høj Permanent Meget væsent-
lig 

Miljøpåvirkning 
4 

Muligt Lokal Middel Kort Begrænset  
(+) 

Miljøpåvirkning 

5 

Med vished Regional Middel Mellemlang Væsentlig 

 

 

4.3 Afværgeforanstaltninger 

De afværgeforanstaltninger, der kan hindre, minimere eller kompensere for planens påvirkning af 

miljøet, beskrives. Afværgeforanstaltningerne skal være konkrete og proportionale, dvs. at de 

skal løse et reelt miljøproblem, og omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til den opnåede 

miljøgevinst. 

  

4.4 Kumulative effekter 

I Kapitel 8 vurderes, om der opstår kumulative effekter som følge af eksisterende eller fremtidige 

påvirkninger fra andre projekter og planer, der enten er vedtaget eller under udarbejdelse, der 

kan medføre en væsentlig miljøpåvirkning i samspil med råstofgraveområdets miljøpåvirkninger.  
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5. RÅSTOFINDVINDING 

Figur 5-1 viser det miljøvurderede areal set i sammenhæng med eventuelle gældende graveom-

råder og interesseområder samt eventuelle tidligere og nuværende råstofgrave.  

 

 

Figur 5-1. Forslag til graveområde, i relation til eventuelle råstofgrave, graveområder og interesseområder i 

Råstofplan 20162. 

I den nationale boringsdatabase, Jupiter3 er der otte boringer inden for det miljøvurderede areal 

med beskrivelser af jordlagene. De otte boringer er markeret på Figur 5-2. Der er tale om seks 

vandboringer med detaljerede beskrivelser fra GEUS’ boreprøvelaboratorium, én boring med 

udetaljerede brøndborerbeskrivelser (DGU nr. 151.753) og én ”dapco/shothole” boring (DGU nr. 

151.122) med upræcise beskrivelser. 

 

Arealet har terrænkote + 40-47 meter. Terrænet er relativt fladt og falder jævnt fra øst mod 

vest. Jf. Per Smeds landskabskort (Figur 6-6) ligger arealet på en smeltevandsslette mellem 

Gram Bakkeø og Rødding Bakkeø på den del af smeltevandssletten, som ligger umiddelbart vest 

for hovedopholdslinjen og de østjyske morænelandskaber. Området grænser mod sydvest op til 

en mindre bakkeø. Smeltevandssletten er dannet i forbindelse med Weichsel isens afsmeltning. 

Strømningshastigheden af smeltevandet har været relativt høj på den pågældende del af smelte-

vandssletten, der ligger tæt på hovedopholdslinjen. Det er derfor ofte på denne del af smelte-

vandssletterne, at de groveste sedimenter forefindes. Jævnfør GEUS’ jordartskort4 består jord-

bunden af senglacialt smeltevandssand. Boringerne viser, at der er mellem- til grovkornet, gruset 

                                                   
2 https://rsyd.dk/wm495870 
3 GEUS, Nationale boringsdatabase Jupiter, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-

boringsdatabase-jupiter/ 
4 Jordartskort 1:25.000, GEUS, https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/danske-

kort/download-jordartskort/ 

https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
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sand med indslag af grus i området ned til mellem 7 og 17 m u.t. Der er kun fundet overjord i 

form af muld – 0,2 til 0,8 meter tykt. 

Der er registreret vandspejl 3,6 –7 m u.t. svarende til kote + 36,4 til + 38,8 i 7 af boringerne fra 

Jupiter. 

 

Der er ingen kvalitetsanalyser tilgængelige for det pågældende område. De tilgængelige borings-

beskrivelser, som overvejende er af god kvalitet, viser alligevel entydigt, at de grove aflejringer 

er tilgængelige inden for de øverste 10-20 m u.t. i området. 

 

 

Figur 5-2. Boringer fra Jupiter, der er anvendt i vurdering af råstofressourcen. Desuden er de nyeste terræn-

kurver vist på kortet. 

De tilgængelige boringer dokumenterer tilstedeværelsen af råstoffer, der er vurderes egnede til 

vej- og anlægsmaterialer, som bundsikringsmaterialer og fyldsand. Det vurderes, at forekomsten 

også egner sig til oparbejdning af stabilt grus.  

 

Der er ingen boredata i den sydlige del af området, som grænser op til en bakkeø. Det er derfor 

sandsynligt, at tykkelsen af råstoflaget falder imod den sydlige afgrænsning af området. 

 

I Tabel 5-1 er råstofressourcen vurderet ud de ovenfor nævnte boringer og analyser. Der er i 

beregningerne ikke taget højde for, at ressourcen nogle steder sandsynligvis fortsætter dybere 

end boringerne. Beregningerne er foretaget af Region Syddanmark. 
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Over Jerstal  Sikkerhed 

Areal (ha) 150,8  

Sand, grus og sten i alt (1000 
m3) 

29311  

Grus og sten i alt (1000 m3) 7251  

Forekomstens dybde (m u.t.) 7-17 4 

Overjord (m) 0,2-0,8 4 

Gravning under grundvandsspejl Ja (ca. 60 % af råstofferne ligger under 
GVS) 

5 

Anvendelse Fyldsand, bundsikring, stabilgrus 4 

Forsyningspotentiale Sønderjylland og andre dele af Region 
Syddanmark 

 

Tabel 5-1. Opsummering af forhold med væsentlig betydning for råstofindvinding ved Over Jerstal. Tallet i højre 

kolonne angiver en vurdering af, hvor godt det pågældende forhold er dokumenteret. 0 betyder, at der ikke er 

dokumentation, 1 angiver, at forholdet kun i ringe grad er sandsynliggjort, mens 5 betyder, at forholdet er 

veldokumenteret. 

 

Råstofressourcen anslås således at være ca. 29 mio. m3 sand, grus og sten. Heraf er ca. 7,2 mio. 

m3 grove materialer. I beregningerne er der taget højde for afstand og skråninger mod naboarea-

ler. Inden for området vil der dog være områder, som ikke bliver gravet, da der på grund af area-

lets størrelse må forventes at der også inden for arealet skal være afstand og skråninger mod 

veje og bygninger.  
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6. MILJØVURDERING 

I det følgende fremgår dels en beskrivelse af de eksisterende miljøforhold og dels en vurdering af 

miljøpåvirkninger, som udnyttelse af råstofgraveområdet potentielt kan medføre. Det vurderes, at 

det tilgængelige materiale, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af miljøvurderingen, er 

tilstrækkeligt til at foretage de nødvendige afvejninger og vurderinger. 

 

De udvalgte miljøemner, der beskrives og vurderes i miljørapporten, er følgende: 

 

 Bebyggelse, befolkning, og infrastruktur 

 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

 Naturinteresser 

 Vandmiljø 

 

6.1 Bebyggelse, befolkning og infrastruktur 

Det følgende afsnit omhandler bebyggelse, befolkning og sundhed, infrastruktur samt lednings-

forhold. 

 

6.1.1 Bebyggelse  

Det miljøvurderede areal omfatter landbrugsarealer i landzone, hvor to mindre områder er udlagt 

som erhvervsområder i form af kommuneplanrammer i Haderslev Kommuneplan 20175, se Figur 

6-1. 

 

 

Figur 6-1. Kommuneplanrammer inden for det miljøvurderede areal. 

                                                   
5 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017 – Rammer for lokalplanlægning, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/rammer-for-lokalplanlaegning/ 
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Rammeområde 13.40.EH.01 gælder for et område ved Gelsåvej, og ligger midt inde i det miljø-

vurderede areal. Området kan udnyttes til landbrugsrelaterede formål i form af gårdslagteri og 

gårdbutik samt beboelse i tilknytning hertil.6  

 

Den sydlige del af rammeområde 13.10.EH.01 ligger i den østlige del af det miljøvurderede areal i 

udkanten af Over Jerstal. Rammeområdet gælder for erhvervsområdet Vojensvej vest, som kan 

anvendes til lettere industri, lager og vognmandsvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed.7 

Regionen vurderer at gravningen på arealerne vil vanskeliggøre den nuværende eller eventuel 

senere anvendelse til erhvervsformål. På den baggrund vurderes påvirkningen at være væsentlig. 

 

Udlæg af arealet til råstofgraveområde medfører, at arealet ikke kan anvendes til landbrugsrela-

terede formål eller erhvervsområde i den periode, hvor der sker råstofgravning. Efterbehand-

lingsplanen kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor det ikke med sikkerhed kan forudsiges, 

om området kan anvendes til landbrugsrelaterede formål eller erhvervsområde efterfølgende. Der 

er stor sandsynlighed for, at der kan opstå permanente søer, da der delvist graves under grund-

vandsspejlet 

 
Figur 6-2. Kort over boliger i henhold til BBR-registeret i nærhed til det miljøvurderede areal vist med en af-

standszone på 100 meter. 

Som det fremgår af Figur 6-2, findes der seks boliger inden for det miljøvurderede areal. Desuden 

findes Over Jerstal Renseanlæg i det nordvestlige hjørne af det miljøvurderede areal. Det forud-

sættes i afsnit 4.2, at bygninger ikke rives ned som følge af planen. Det er dog op til ejeren af 

bygningen, om den alligevel skal nedrives. 

 

                                                   
6 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, Erhvervsområde Gelsåvej, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/rammer-for-lokalplanlaegning/enkelte-rammer/vedtaget/1340eh01.htm 
7 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, Erhvervsområde Vojensvej vest, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/rammer-for-lokalplanlaegning/enkelte-rammer/vedtaget/1310eh01.htm 
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Det miljøvurderede areal er beliggende i det åbne land grænsende op til landsbyen Over Jerstal. 

Der findes 32 beboelsesejendomme inden for en afstand af 100 meter fra det miljøvurderede 

areal. Da 32 bygninger grænser op til arealet, er der pga. nærheden risiko for påvirkning fra 

f.eks. vibrationer.  I forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om tilladelse til 

råstofgravning vurderes det hvor stor afstand der skal holdes til bygningerne, således der ikke er 

fare for sætningsskader m.m. 

 

6.1.2 Befolkning og sundhed 

Råstofgravningen af sand, grus og sten kan medføre påvirkninger på befolkning og sundhed i 

form af lys, støv og støj.  Der vil normalt ikke blive gravet om natten, og belysning vil derfor 

være begrænset til vinterperioden, hvor der i dagtimerne kan blive behov for lyskilder ved statio-

nære anlæg og på kørende maskiner, hvilket kan oplyse naboarealer. Belysning vurderes at ud-

gøre en begrænset påvirkning. 

 

Graveaktiviteter, læsning, oplag af materiale mv. kan medføre støvgener for naboer eller forbi-

passerende trafik. Dette sker specielt i tørre perioder, og det kan være nødvendigt at indstille 

arbejdet eller sprinkle veje og arbejdsarealer med vand, indtil støvet lægger sig. 

 

Udnyttelse af råstofgraveområdet vil medføre støj. Støjbelastningen fra driften af et graveområde 

til sand, grus og sten kan bestå af stationært materiel (vaske- og sortereanlæg), kørende materi-

el (læssemaskiner og dumpere) samt transport med lastbiler. Støjbelastningen til omgivelserne 

vil være størst i forbindelse med en eventuel drift af vaske- og sorteringsanlæg, hvilket anvendes 

i forbindelse med gravning af sand, grus og sten. 

 

Ud fra nuværende vidensgrundlag er det ikke muligt at fastslå, hvor stor den præcise støjmæssi-

ge udbredelse vil være, da en sådan vurdering forudsætter viden om bl.a. de anvendte maskiner 

og deres placering. Oplysningerne vil først være tilgængelige, når der foreligger et konkret pro-

jekt. Støjpåvirkningen sker inden for normal arbejdstid, jf. forventede vilkår i gravetilladelsen. I 

forbindelse med en konkret gravetilladelse vurderes støjpåvirkningen fra aktiviteterne, og støjbe-

lastningen vil blive reguleret ved vilkår i tilladelsen. Gravetilladelsen indeholder typisk krav om, at 

vejledende grænseværdier overholdes, og der stilles krav til indretning og drift af grusgraven, 

således at eventuelle negative påvirkninger kan afværges eller reduceres (f.eks. med støjvolde). 

 

Lastbiltrafikken til og fra råstofgraveområdet vil medføre en øget støjbelastning langs med lastbi-

lernes ruter inden for normal arbejdstid. Støjen omfatter såvel egentlig motorstøj og vejstøj som 

impulsstøj fra især tomme vogne, og særligt på eventuelle hullede grusveje, som også kan med-

føre øgede støvgener. Uanset ruten vil den øgede trafik medføre en øget støjpåvirkning på boliger 

langs vejen. Den forøgede tunge trafik på det lokale vejnet kan desuden medføre utryghed for 

gående og cyklister, der færdes på de veje, lastbilerne kører på. 

 

Ved råstofgravning inden for det miljøvurderede areal vil der med vished ske en øget støjbelast-

ning af nærområderne i forbindelse med gravearbejdet og transporten af råstofferne. Udbredel-

sen af støjpåvirkningen er ukendt, men forventes at være lokal. Intensiteten af påvirkningen 

vurderes at være middel, da de vejledende støjgrænser vil blive overholdt, og beboere i nærom-

rådet vil kun blive påvirket af støj inden for normal arbejdstid, hvor støjpåvirkningen vil være 

generende for de omkringboende. Påvirkningen vurderes at være langvarig, da råstofgravningen 

forventes at forløbe over flere år. 

 

På baggrund af den eksisterende viden vurderes det, at der ikke vil være en påvirkning af befolk-

ningens sundhed. Støjbelastningen kan dog virke generende i dagtimerne, da baggrundsstøjen i 
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det åbne land normalvis er begrænset. Den samlede konsekvens af støjpåvirkningen vurderes at 

være moderat. 

 

6.1.3 Infrastruktur 

Det følgende afsnit handler om påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet samt påvirkning 

af flytrafik. 

 

Påvirkning fra lastbiltrafik til og fra graveområdet 

Råstofindvindingen medfører en stigning i lastbiler på det lokale vejnet. Der forventes ind- og 

udkørsel fra en eventuel råstofgrav enten via Gelsåvej, Vojensvej eller Plantagevej, se Figur 6-3. 

Alle tre veje er befæstede med asfalt, og Gelsåvej er ca. syv meter bred, mens Vojensvej er ca. 

7,5 meter bred og Plantagevej er ca. 6,5 meter bred. Vejadgangen etableres med nødvendige 

oversigtsforhold i henhold til gældende vejregler. 

 

 
Figur 6-3. Kort over veje og bygninger i nærhed af det miljøvurderede areal. 

På nuværende tidspunkt kendes ruten for lastbiltrafikken ikke, og det er desuden ikke muligt at 

fastslå, i hvor høj grad, transport af råstoffer i området vil medføre en forøget belastning af det 

samlede vejnet. Imidlertid betyder placeringen op ad hovedvejen Vojensvej, at der er en rimelig 

sandsynlighed for, at trafikken primært vil komme til at foregå ad det overordnede vejnet. 

 

Den øgede trafik vurderes med vished at medføre lokale påvirkninger relateret til trafikafvikling, 

da trafikbelastningen forøges på det lokale vejnet, mens der sker en minimal forøgelse på det 

overordnede vejnet. Intensiteten af påvirkningen vurderes som middel, da forøgelsen kun vil 

medføre mere lastbiltrafik på de lokale veje omkring det miljøvurderede areal inden for normal 

arbejdstid. Påvirkningen vurderes at være lang, da råstofgravningen forventes at forløbe over 

flere år. Da der på dette stadie ikke foreligger konkret viden om antal af lastbiltransporter og 

transportruten, kan påvirkningsgraden kun vurderes på generelt niveau. Ud fra det foreliggende 

vurderingsgrundlag vurderes konsekvensen ved den øgede trafikbelastning at være moderat. 
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Påvirkning af flytrafik 

Det miljøvurderede areal er placeret mindre end 13 km fra Flyvestation Skrydstrup. Forsvarsmini-

steriets Ejendomsstyrelse er derfor blevet hørt i forbindelse afgrænsning af miljørapporten.  

 

I forbindelse med høringen har ministeriet vurderet, at råstofindvinding under grundvandsspejl, 

ved Over Jerstal ca. 1 km fra flyvestationen, vil være meget problematisk og have en negativ 

indvirkning på flysikkerheden. Ministeriet meddeler endvidere, at såfremt forslaget udpeges i en 

kommende plan, vil der blive rejst indsigelse mod området i forbindelse med høring af forslaget. 

Påvirkningen vurderes samlet set at være væsentlig.  

 

6.1.4 Ledningsforhold 

I forbindelse med afgrænsning af miljørapporten er der indhentet ledningsoplysninger fra led-

ningsejere. Inden for det miljøvurderede areal løber flere nedgravede ledninger i form af natur-

gasledning, elledninger, kloakledninger, telefon- og datakabler samt vandforsyningsledninger. 

Hertil forløber en lufthængt højspændingsledning i den sydvestlige del af arealet. De større led-

ninger fremgår af Figur 6-4. 

 

Det vurderes, at det er sandsynligt, at mindre ledninger bliver om- eller nedlagt i forbindelse med 

råstofgravningen. Omlægningen sikrer, at der ikke sker forringelser i vand-, kloak- og elforsynin-

gen eller tele- og dataforbindelsen. En nedlæggelse forventes kun at ske for ledninger, som ikke 

længere finder anvendelse. Ledninger, som ikke flyttes, holdes der en respektafstand til, så disse 

ikke påvirkes. Der vil dermed ikke ske en væsentlig påvirkning af ledningsforholdene. 

 

Figur 6-4. Kortet viser placeringen af naturgasledning, vandledning, højspændingsledning, kloak-

ledning og 10/15 kV kabler ved det miljøvurderede areal. Tele- data- og lavspændingsledninger 

er ikke vist på kortet. 

 

6.1.5 Opsamling 
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Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Bebyggelse - - - - - 

Befolkning og 
sundhed 

Med vished Lokal Middel Lang Moderat 

Infrastruktur Med vished Lokal Middel Lang Væsentlig 

Ledningsforhold - - - - - 

 

6.1.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

 Det vurderes, at råstofgravning under grundvandsspejlet vil udgøre en øget risiko for flysikker-

heden ved Flyvestation Skrydstrup. Årsagen er at åbent vand samt jordvolde kan tiltrække fugle, 

der kan kollidere med fly. Påvirkningen vurderes at være væsentlig og kan kun afværges ved ikke 

at grave under grundvandsspejlet. 

 

Der bør holdes en afstand til bygningerne nær grænsen af det miljøvurderede areal, således der 

ikke er fare for sætningsskader mm. Hvis afstand til bygningerne ikke er muligt, bør der anven-

des metoder, som kan bidrage til at begrænse eventuelle skader på bygninger.  

 

Region Syddanmark vil i en eventuel råstoftilladelse stille vilkår for støj, støv og vibrationer med 

henblik på, at vejledende krav og retningslinjer skal overholdes inden for råstofgraven og såle-

des, at der tages højde for gener for omgivelserne, herunder for den konkrete indretning og drift 

af en kommende råstofgrav i forhold til støjfølsomme områder som beboelse. 

 

I forbindelse med råstofgravning skal der holdes afstand til ledninger og sikres skråningsanlæg. I 

nogle tilfælde vil det være muligt at omlægge ledninger, så de løber uden for indvindingsarealet. 

Ledningsforhold håndteres konkret i forbindelse med udarbejdelse af en eventuel tilladelse. 

 

 

6.2 Landskab, kulturhistorie, fortidsminder og arkæologi 

Det følgende afsnit omhandler de to miljøemner landskab og kulturhistoriske interesser, som 

behandles i hvert deres afsnit 6.2.1 og 6.2.2. Kulturhistoriske elementer med betydning for land-

skabets karakter vil blive behandlet i relevant omfang i afsnittet om landskab. Derudover beskri-

ves og miljøvurderes kulturarv i afsnittet om kulturhistoriske interesser. 
 

6.2.1 Landskab 

Det miljøvurderede areal er ikke omfattet af Haderslev Kommunes landskabelige og geologiske 

udpegninger. Arealet ligger derimod inden for en af Haderslev Kommunes landbrugsudpegninger. 

Det følgende afsnit indledes med en beskrivelse af landbrugsudpegningen, der findes inden for 

det miljøvurderede areal. Derudover vurderes udpegningens sammenhæng med udlægning af det 

miljøvurderede areal. Efterfølgende beskrives det miljøvurderede areals landskab med udgangs-

punkt i dele af landskabskaraktermetoden8, hvorfra der er fokus på det naturgeografiske grund-

lag, kulturgeografiske grundlag, rumlig-visuelle forhold og landskabets sårbarhed over for æn-

dringer. Endvidere inddrages den gennemførte råstofkortlægning samt Haderslev Kommunes 

landskabskarakteranalyse i beskrivelsen. På baggrund af landskabsbeskrivelsen vurderes påvirk-

ningen af geologiske, landskabelige og visuelle værdier ved realisering af det miljøvurderede 

areal til råstofgravning. 
 

                                                   
8 Miljøministeriet, Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, 2007 

https://mst.dk/media/150569/vejledningenilandskab_050707b1.pdf  
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Landbrugsudpegninger i Haderslev Kommuneplan 

Haderslev Kommune har udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, som er omfattet af en 

retningslinje fra Kommuneplan 20179. Udpegningerne fremgår af Figur 6-5. Retningslinjen fast-

lægger, at ”i områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugets 

udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.”10 

 

Størstedelen af det miljøvurderede areal er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde. Hvis 

arealet med forslag til råstofplanen bliver udlagt til graveområde, vil det betyde, at arealet ikke 

kan anvendes til landbrugsområde i den periode, hvor råstofgravningen foregår. Efterbehand-

lingsplanen kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor det heller ikke er muligt at forudsige, 

om området kan anvendes til landbrugsområde efterfølgende. Der er sandsynlighed for, at der 

kan opstå permanente søer, da der graves under grundvandsspejlet.  

 

Regionen vurderer at påvirkningen af de hensyn der varetages gennem retningslinjen vil være 

moderat. Det miljøvurderede areal har en størrelse der ikke er ubetydelig i forhold til udpegnin-

gen. Arealet er medtaget i udpegningen selv om det er interesseområde for sand, grus og sten i 

Råstofplan 2016. Råstofgravning forudsættes således at kunne foregå også indenfor rammerne af 

den fastsatte bestemmelse. Efterbehandlingen vil på hedesletterne oftest resultere i en mosaik af 

landbrugsarealer og søer. Det vurderes derfor at store dele af arealet efterfølgende vil kunne 

benyttes landbrugsmæssigt. 

 

 

Figur 6-5. Landbrugsudpegninger i Haderslev Kommuneplan. 

 

Landskabsbeskrivelse 

                                                   
9 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, http://kommuneplan2017.haderslev.dk/ 
10 Haderslev Kommune, Kommuneplan 2017, 3.1.1 Særligt værdifulde landbrugsområder, 

http://kommuneplan2017.haderslev.dk/dk/hovedstruktur-og-retningslinjer/det-aabne-land/landbrug/311-saerligt-

vaerdifulde-landbrugsomraader/ 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE OVER JERSTAL 
 

 

 
 
 

  19/43  

Det miljøvurderede areal ligger ca. fem kilometer syd for Vojens i det centrale Sønderjylland ved 

den mindre by Over Jerstal. På Per Smed landskabskort (Figur 6-6) ligger arealet på hedeslette 

mellem Gram Bakkeø og Toftlund Bakkeø lige vest for randmorænerne ved Hovedopholdslinjen. 

Gelså løber i den centrale del af hedesletten, men uden for det miljøvurderede areal. Jordbunden 

på hedesletten består af smeltevandssand fra afsmeltningen af gletsjerne ved Hovedopholdslin-

jen. Terrænet falder svagt og regelmæssigt fra kote +45 i den østlige del til kote +42 i den vest-

lige del. Sydøst for arealet ligger en moræneknold fra næstsidste istid, som på sit højeste hæver 

sig knap ti meter over hedesletten. 

 

Da det miljøvurderede areal ligger i umiddelbar nærhed af Hovedopholdslinjen, har strømha-

stigheden i smeltevandsfloderne været høj, og det bekræftes af otte boringer i de centrale og 

nordlige dele af arealet som viser, at der findes mellem- til grovkornet, gruset sand med indslag 

af grus ned til mellem 7 og 17 meter under terræn. Der er ingen boringer i den sydlige del, som 

grænser op til moræneknolden, men det må forventes, at tykkelsen af smeltevandsaflejringerne 

aftager her (Kapitel 5). 

 

 

 

Figur 6-6. Per Smed Landskabskort.11 

Da isen under sidste istid stod ved Hovedopholdslinjen, fossede gletsjerfloderne ud af isen, skar 

sig ned i landskabet og afsatte anseelige mængder af sand og grus hen over det gamle moræne-

landskab og dannede de store vestjyske hedesletter12.  

 

Det miljøvurderede areal er beliggende inden for Haderslev Kommunes landskabskarakterområde 

nr. 12 ”Gelså hedeslette”13. Karakterområdet beskrives i kommunens analyse som et langstrakt 

område med Gelså som det dominerende vandløb, der fremstår som en ådal i øst-vestlig retning, 

                                                   
11 Per Smed, Landskabskort Sønderjylland og Fyn, Geografforlaget, 1981 
12 Krüger. J., 2000, Glacialmorfologi – Fladlandsgletscheren og landskabet 
13 Haderslev Kommune, Udkast til landskabskarakteranalyse, Karakterområde 12 Gelså hedeslette, oktober 2019 
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og som overvejende er præget af forskellige former for landbrugsdrift. Karakterområdet er tyndt 

befolket med få landsbyer og domineret af landbrugsmæssig anvendelse, der er kendetegnet ved 

intensiv dyrkning. Styrede lige hegn skaber opdyrkede lineære landskabsrum. Karakterområdet 

har væsentligt teknisk præg med lange, lige statsveje, vindmøller, højspændingsledninger, bio-

gasanlæg og Flyvestation Skrydstrup. Landskabet er enkelt og let aflæseligt og på stor skala 

robust med tydelige geologiske træk. Den største sårbarhed findes på overgangen mellem bakkeø 

og hedeslette, som ikke bør sløres14. 

 

Det miljøvurderede areal fremstår med en del af de karakteristiske landskabstræk beskrevet i 

landskabskarakteranalysen i form af intensivt opdyrkede marker på den flade hedeslette. Arealet 

ligger ikke i nærheden af grænsen mellem bakkeøen og hedesletten. Landbrugsarealerne er ad-

skilt af nord-sydgående levende hegn på de sandede jorde samt øst-vestgående asfalterede og 

grusbelagte veje, og selve arealet er delt i to af den asfalterede landevej Gelsåvej. Desuden fin-

des to beskyttede sten- og jorddiger inden for det miljøvurderede areal, hvor det ene findes i 

forbindelse med et øst-vestgående beplantningsbælte nord for Gelsåvej, og det andet findes i den 

sydøstlige del af arealet i forbindelse med et nord-sydgående beplantningsbælte. Indenfor arealet 

findes flere større landbrugsejendomme med indkørsel ad grusveje samt Over Jerstal renseanlæg 

i det nordvestlige hjørne af arealet. Endvidere afgrænses arealet af Over Jerstal by mod øst, og 

en lufthængt højspændingsledning krydser det sydvestlige hjørne af arealet 

 

 

Figur 6-7. Indkig til det miljøvurderede fra Gelsåvej midt i det miljøvurderede areal15. 

 

De lave målebordsblade fra perioden 1926 til 1941 (Figur 6-8) og et ortofoto fra 2018 (Figur 6-9) 

viser, at markerne i den sydlige del af for det miljøvurderede areal i perioden er blevet opdelt af 

flere parallelle rækker nord-sydgående levende hegn, hvor der tidligere ikke var levende hegn 

mellem markerne. I den nordlige del af området er der kommet to nye gårde til og en enkelt er 

blevet nedlagt. Markerne er også i den nordlige del blevet opdelt af flere levende hegn. Over 

Jerstal by, som grænser op til det miljøvurderede areal mod øst, er blevet markant større, og i 

perioden er også Plantagevej nord for det miljøvurderede areal anlagt.  

 

                                                   
14 Haderslev Kommune, Udkast til landskabskarakteranalyse, Karakterområde 12 Gelså hedeslette, oktober 2019 
15 Foto fra Google Maps street view 
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Figur 6-8. Lave målebordsblade (1926-1941). 

 

Figur 6-9. Luftfoto fra 2018, der viser dyrknings-

mønsteret. 

Landskabet inden for det miljøvurderede areal vurderes samlet set at have en lav sårbarhed. 

Sårbarheden begrundes med, at der igennem de seneste 50 år er sket store ændringer i land-

brugsmønstret, det intensive landbrug, udbygningen af Over Jerstal by, anlæggelsen af Plantage-

vej, nærheden til Flyvestation Skrydstrup, og at hedesletten er et tydeligt og robust geologisk 

landskabselement. Desuden findes flere tekniske anlæg inden for arealet i form af Over Jerstal 

renseanlæg samt en højspændingsledning i det sydvestlige hjørne. 

 

Landskabelige konsekvenser af gravning 

De landskabelige konsekvenser af råstofgravningen vurderes på baggrund af beskrivelsen af 

landskabet.  

 

Råstofgravning vil medføre, at landskabet tilføres et midlertidigt teknisk præg og visuel uro med 

maskiner, der graver efter sand, grus og sten, samt lastbiler, der transporterer råstofferne ud af 

området. Gravningen vil foregå i et fladt område, som primært er åbent mod nord i dybder på 7-

17 meter. Ved kørsel langs Plantagevej og Gelsåvej samt fra Vojensvej og dermed den sydlige del 

af Over Jerstal by er der direkte indkig til udgravningen, men levende hegn vil skjule store dele af 

arbejdet. Beplantning og det flade landskab vil på større afstande skjule området, hvorfor den 

geografiske udbredelse vurderes at være lokal. Efter endt råstofgravning fjernes maskinerne fra 

området, så det tekniske præg og den visuelle uro fjernes. Da der kan graves under grundvands-

spejlet, er der sandsynlighed for at arealet vil udvikle sig til en eller flere søer i forbindelse med 

gravning. 

 

Råstofindvindingen medfører under og efter indvinding en markant landskabspåvirkning, da ter-

rænet ændres permanent, når store mængder sand, grus og sten fjernes fra området. Efterbe-

handlingen foretages sandsynligvis med muld og overskudsmaterialer fra det miljøvurderede 

areal, da det ikke uden dispensation er tilladt at tilføre jord til råstofgraveområder. Da grund-

vandsspejlet står højt, er det sandsynligt, at arealet vil fremstå med søer. Hedesletten er et stort 

og ikke sårbart landskabselement, men da landskabet vil ændre sig permanent fra et fladt jord-

brugslandskab afgrænset af beplantningsbælter til et åbent råstofgraveområde med gravedybder 

på op til 17 meter samt oplag af materiale, vurderes intensiteten at være høj. På den baggrund 

vurderes konsekvensen for landskabet ved gravning at være moderat. 

 

6.2.2 Kulturhistoriske interesser 

Inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal findes en række kulturhistoriske interesser, 

som fremgår af Figur 6-10.  
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Figur 6-10. Kulturhistoriske interesser inden for og i nærheden af det miljøvurderede areal. 

 

 

Ikke-fredede og endnu ikke fundne fortidsminder 

Der findes fire ikke-fredede fortidsminder inden for det miljøvurderede areal. Fortidsminderne 

består af flere huse og affaldsgrube fra bronzealderen16, enkeltfund fra stenalderen17, bygninger 

og brønd fra historisk tid samt bygning fra bronzealder18 og en rundhøj fra oldtiden19. Det er 

sandsynligt, at de ikke-fredede fortidsminder fjernes permanent, da de er beliggende inden for 

det miljøvurderede areal, hvor der graves efter sand, grus og sten. Påvirkningen er lokal, da det 

kun vil være de enkelte ikke fredede fortidsminder, der bliver påvirket. Intensiteten ved fjernel-

sen af fortidsminderne vurderes at være meget høj, da fortidsminder forsvinder permanent. Kon-

sekvensen ved fjernelse af de ikke-fortidsminder vurderes at være moderat.  

 

Museum Sønderjylland har i en arkivalsk udtalelse om området vurderet20, at det er sandsynligt, 

at der findes flere fortidsminder inden for det miljøvurderede areal, da arealet grænser op af et 

kulturarvsareal af international betydning, hvor der er fundet velbevarede spor af urnegravplads 

                                                   
16 Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Kesmajgård, 200210-361, 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/139405/ 
17 Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Over Jerstal, 200210-374, 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/196784/ 
18 Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Over Jerstal, 200210-372, 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/192249/ 
19 Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Over Jerstal, 200210-274, 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/82017/ 

20 Museum Sønderjylland, Arkæologisk udtalelse vedr. forslag til Råstofplan 2020 –

 Muligt råstofgraveområde Over Jerstal –

 Haderslev Kommune matr. 39 m.fl. Over Jerstal ejerlav, Vedsted (Haderslev Kommune), 23. august 2019.  

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/196784/
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og boplads muligvis fra en ældre romertids rækkelandsby. Fund tyder desuden på, at der findes 

flere landsbyfaser i området.21 

 

På den baggrund anbefaler Museum Sønderjylland, at der foretages en frivillig arkæologisk forun-

dersøgelse forud for udnyttelse af råstofgraveområdet for at klarlægge, om der er fortidsminder 

inden for området. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal de 

udgraves, inden råstofgravning kan gennemføres. I nogle tilfælde er det muligt at ændre jordind-

grebet ved råstofgravningen, så det ikke er nødvendigt at lave udgravning.22 Dette vil dog bety-

de, at kun en mindre del af råstofgraveområdet vil kunne udnyttes. 

 

Hvis der efter forundersøgelsen under udgravningen alligevel opdages nye fortidsminder, skal 

arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal anmeldes til det ansvarlige 

museum, jf. museumslovens § 27, stk. 223. Ikke-fredede fortidsminder i form af enkeltfund kan af 

museet registreres og fjernes fra stedet, så de bevares for eftertiden. 

 

Beskyttede sten- og jorddiger 

Der findes et nordvest-sydøstgående samt et nord-sydgående beskyttet sten- og jorddige inden 

for det miljøvurderede areal, se Figur 6-10, hvor ca. 450 og 200 meter af digerne fremstår som 

beskyttet. Diger fortæller bl.a. om historien i landskabet og om Danmarks inddeling i sogne, 

ejerlav, om driften i marken og ejerforhold24.  

 

Af de lave målebordsblade30 og ortofoto fra 2018 fremstår digerne længere end de ca. 450 og 

200 meter. Digerne fremstår umiddelbart med en længde på i alt ca. 1.800 og 550 meter, hvor 

det længste rækker ca. to tredjedele ud over det miljøvurderede areal. Digernes længde er dog 

svær at bedømme ud fra kortene, da digerne fremstår med beplantning. Da digerne findes på 

luftfotos fra 2018 og er registreret på Geodatastyrelsens kortværk Danmark 1:25.000 (4 cm kort) 

fra før 1. juli 1992, er den fulde strækning af digerne beskyttet25. 

 

Digerne er placeret således, at det er sandsynligt, at de påvirkes i form af gravning eller ved 

placering af oplag op ad det. Påvirkningen er lokal, da det kun er digerne inden for det miljøvur-

derede areal, der påvirkes. Intensiteten af påvirkningen vil være meget høj, da digerne fjernes 

permanent. Ifølge museumslovens § 29a må tilstanden af sten- og jorddiger ikke ændres26. I 

særlige tilfælde kan kommunen jf. museumslovens § 29j, stk. 2, dispensere fra forbuddet, men 

der skal være så væsentlige samfundsinteresser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte 

de bevaringsinteresser, bestemmelsen skal sikre.27 Den samlede konsekvens vurderes at være 

moderat, da en del af de historiske spor af netværket af diger i området forsvinder.  

 

                                                   
21Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og fortidsminder, Over Jerstal, 200210-370, 

http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/167936/ 

22 Museum Sønderjylland, Arkæologisk udtalelse vedr. forslag til Råstofplan 2020 –

 Muligt råstofgraveområde Over Jerstal –

 Haderslev Kommune matr. 39 m.fl. Over Jerstal ejerlav, Vedsted (Haderslev Kommune), 23. august 2019.  

23 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
24 Slots- og kulturstyrelsen, 2019, Sten- og jorddiger, https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-

diger/sten-og-jorddiger/  
25 Slots- og kulturstyrelsen, 2019, Hvilke diger er beskyttede? https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-

fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/hvilke-diger-er-beskyttede/  
26 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  
27 Kulturarvsstyrelsen, Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, 2009, 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf 

https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/hvilke-diger-er-beskyttede/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/hvilke-diger-er-beskyttede/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-fortidsminder-og-diger/sten-og-jorddiger/
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6.2.3 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 

udbredelse  
Intensitet Varighed Konsekvens 

Landskab      

Landskabelige 
konsekvenser 
ved gravning 

Med vished Lokal Høj Permanent Moderat 

Kultur 
historie 

     

Ikke fredede 
og endnu ikke 
fundne for-
tidsminder 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Meget høj Permanent Moderat 

Beskyttede 
sten- og 
jorddiger 

Sandsynligt Lokal Meget høj Permanent Moderat 

 

6.2.4 Mulige afværgeforanstaltninger 

Terrænet bør hertil efterbehandles, så det indpasses i det omkringværende landskab af hensyn til 

landskabskarakteren, herunder særligt graveområdets kanter mod det omgivende terræn. Det er 

Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt lods-

ejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er særlige 

hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller landskab – 

kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 
 

Museum Sønderjylland vurderer, at der bør gennemføres en arkæologisk forundersøgelse af det 

miljøvurderede areal, inden råstofgravning igangsættes.  

 

Der er to beskyttede sten- og jorddige inden for det miljøvurderede areal, som kan blive påvirket 

ved råstofgravning. En ændring af digerne kræver dispensation efter museumsloven.  

 

6.3 Naturinteresser 

6.3.1 Natura 2000  

Natura 2000 er områder i EU med særlig værdifuld natur. Udpegningen af områderne skal bevare 

og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske 

for EU-landene. Natura 2000 er en samlet betegnelse for de internationale naturbeskyttelsesom-

råder; habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.  

 

Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og plan-

ter, som er af betydning i EU. Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte og forbedre 

levevilkårene for vilde fuglearter i EU. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig 

betydning for fugle, og alle ligger inden for grænserne af fuglebeskyttelsesområderne.  

 

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 128, må der ikke udlægges råstofområder i Natura 

2000-områderne. Hvor der planlægges råstofområder i nærheden af internationale naturbeskyt-

telsesområder, skal regionen - før der træffes afgørelse om planlægning - vurdere om planen i sig 

selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væ-

sentligt. 

                                                   
28 Miljø- og Fødevareministeriet, BEK nr. 1595 af 06/12/2018, Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205996
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Det nærmeste Natura 2000-område nr. 92, Pamhule Skov og Stevning Dam 4,7 km fra projekt-

området, som består af fuglebeskyttelsesområde nr. 59 og habitatområde nr. 81.  

 

Jf. habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 728 er den foreløbige vurdering af det miljøvurderede areal, 

derfor at planen i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter ikke påvirker det 

nærmeste Natura 2000-området væsentlig pga. afstanden.  

 

 

Figur 6-11. Natura 2000-områder det miljøvurderede areal. 

 

6.3.2 § 3 beskyttet natur 

For at beskytte en række naturtyper (f.eks. vandløb, ferske enge, moser, strandenge, søer), er 

naturtyperne beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtyperne er ofte levested for en lang 

række sjældne dyr og planter. Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i områ-

dernes tilstand uden en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 229. I forbindelse 

med dispensationen kan der stilles krav om etablering af erstatningsnatur.  

 

Det miljøvurderede areal omfatter en § 3-beskyttet mose/sø område mod nord, og et lille beskyt-

tet vandhul mod øst. Grænsende op til arealet mod øst findes en § 3 beskyttet sø. Indenfor ca. 1 

km fra det miljøvurderede areal findes fire beskyttede søer og en beskyttet mose.  

 

Inden for det miljøvurderede areal er den højeste HNV (High Nature Value) på 530 i den nordlige 

del af arealet på baggrund af områdets status som lavbundsareal, beskyttet natur, nærhed til 

beskyttet natur, nærhed til småbiotop og ekstensiv landbrugsdrift.  

                                                   
29 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969  
30 Danmarks Miljøportal, https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution og 

HNV-kortet, DCE, 2016 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207969
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution


 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE OVER JERSTAL 
 

 

 
 
 

  26/43  

 

 

Figur 6-12. Beskyttede naturtyper inden for og omkring det miljøvurderede areal. 

I forhold til beskyttet natur inden for planområdet vurderes det, at der er mulighed for at miljø-

påvirkningen vil indtræde (hvis der gives dispensation til at ændre naturtilstanden af de beskyt-

tede naturtyper sø og mose). Påvirkningen er lokal og intensiteten vil (hvis den beskyttede natur 

fjernes) være middel, da naturværdien indenfor de beskyttede naturområder er forholdsvis lav. 

Varigheden er permanent, hvis mose og sø ændres til råstofgraveområde. Den samlede konse-

kvens vil derfor være moderat. Der kan stilles vilkår om erstatningsnatur hvis der gives en di-

spensation til at fjerne arealet efter naturbeskyttelsesloven. Hvis vådområderne ikke fjernes, kan 

der være en påvirkning som følge af vandstandsændringer – se vurderingen i afsnit 6.4. 

 

Da det ikke kan udelukkes, at der indvindes under grundvandsspejlet, kan der lokalt ske en 

vandstandssænkning i de beskyttede våde naturtyper, der ligger omkring det miljøvurderede 

areal, hvis disse har hydraulisk kontakt til samme grundvandsmagasin, som der indvindes fra. En 

evt. vandstandssænkning vil dog være ganske få cm og af kort varighed og dermed vil naturtil-

standen i vandløb, ferske enge, overdrev og søer ikke blive påvirket. Det vurderes derfor, at der 

er mindre sandsynlighed for at beskyttet natur uden for det miljøvurderede areal påvirkes.  

 

6.3.3 Plante og dyreliv  

Bilag IV arter 

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og 

yngler. Der indgår en vurdering af om der med planen påvirkes de vilkår, som områderne kan 

tilbyde en bestand af en art (økologiske funktionalitet).  

 

                                                                                                                                           

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Natura2000_og_HNV-

kort/Teknisk_beskrivelse_HNV2016.pdf 
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Der er ikke registreret arter på habitatdirektivets bilag IV inden for det miljøvurderede areal. Tæt 

på det miljøvurderede areal er der registreret løvfrø.  Løvfrø yngler i mange forskellige typer 

vandhuller og vådområder, men lavvandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede 

arealer er de mest optimale. Løvfrø har en god spredningsevne og er i stand til at kolonisere 

nye vandhuller og oversvømmelser op til flere km væk fra eksisterende, livskraftige bestande. 

Uden for yngletiden opholder løvfrøerne sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skov-

bryn. 

Søerne og mosen kan potentielt være yngle- og rastesteder for andre arter af padder på habitat-

direktivets bilag IV herunder spidssnudet frø.    

 

Søerne og mosen inden for arealet, nævnt under § 3 beskyttet natur, er potentielle raste- og 

ynglesteder for padder på habitatdirektivets bilag IV, bl.a. løvfrø. Selvom søerne og mosen skulle 

blive påvirket af indvinding af råstoffer, vil det sandsynligvis kun i mindre grad påvirke den øko-

logiske funktionalitet for raste- og levesteder for arter på habitatdirektivets bilag IV, da der tæt 

på området ligger flere andre søer. Påvirkningen vil være permanent, hvis søen og mosen fjer-

nes, og konsekvensen vil samlet være begrænset.  

 

Fugle 

Der er registreret rød glente ved det miljøvurderede areal31. Arten er på udpegningsgrundlaget 

for Natura 2000-område nr. 92. Rød glente yngler hovedsageligt i åbne landskaber med spredt 

skov, i nærheden af vådområder som vandløb, søer eller moser. Rød glente overtager ofte andre 

større fugles reder i høje træer som f.eks. ravne- eller musvågereder32.  

 

Det kan ikke udelukkes, at rød glente eller andre lokale fuglearter kan fouragere inden for eller 

nær det miljøvurderede areal omkring vandhullet eller i mosen. Ændringen fra eksisterende dyr-

kede marker til planlagt graveområde vil muligvis ændre levesteder for flere arter af fugle lokalt. 

Intensiteten af ændringen vil være middel, da flere af arterne fortsat kan have levested inden for 

det miljøvurderede areal afhængig af efterbehandlingens krav. Varigheden af påvirkningen vil 

være lang. Samlet vurderes påvirkningen at være begrænset.   

 

Sjældne arter 

Omkring det miljøvurderede areal er der registreret den lokalt sjældne planteart tidlig skjalder33. 

Derudover er der registreret natsommerfuglen duehale tæt på det miljøvurderede areal.  

 

Arter af sjældne eller fredede planter og dyr bliver muligvis påvirket afhængig af kravene i efter-

behandlingsplanen, udbredelsen af påvirkningen er lokal og intensiteten er høj. Varigheden vil 

være lang, men samlet vurderes påvirkningen at være begrænset.  

  

6.3.4 Fredskov 

Inden for det miljøvurderede areal er registreret et mindre fredskovsareal jævnfør skovlovens § 

3. Se Figur 6-13. Skoven består af blandet løvskov med stier og spredt bevoksning. Skoven er 

ikke omfattet af HNV34 (High Natur Value Skov) kortlægningen, men tilstødende skov er registre-

ret med værdien 1 (laveste værdi). En skov, der er fredskovspligtig, skal bestå af træer, som 

enten danner eller er ved at vokse op til skov af højstammede træer35. 

 

                                                   
31 DOF basen https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=543650 
32 DOF basen. Rød glente, https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02390 
33 Naturbasen, Licensnr: E05/2015 
34http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk 
35 Bekendtgørelse om skove. LBK nr 315 af 28/03/2019. 
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Ophævelse af fredskovspligt og tilladelse til terrænændringer kræver dispensation fra skovloven 

evt. med krav om etablering af erstatningsskov eller krav om genplantning efter råstofindvinding. 

Det er skovlovsmyndigheden, der i sidste ende vurderer, om der er tale om en væsentlig miljøpå-

virkning af fredskoven, og om der eventuelt skal tages hensyn til kulturhistoriske, landskabelige 

eller biologiske interesser.  

 

Der vurderes samlet at ske en væsentlig miljøpåvirkning af fredskov. 

 

 

 

Figur 6-13. Fredskov inden for det miljøvurderede areal. 

 

6.3.5 Opsamling 

 

Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 
udbredelse  

Intensitet Varighed Konsekvens 

Natura 2000, 
Ramsar-
område 

Usandsynlig - - - Ikke væsent-
lig 

§ 3 beskyttet 
natur 

Sandsynligt Lokal Middel Permanent Moderat 

Plante og 
dyreliv 

Muligvis Lokal Høj Lang Begrænset 

Fredskov Med vished Lokal Høj Permanent Væsentlig 

 

6.3.6 Mulige afværgeforanstaltninger 

Det forventes, at der stilles vilkår om erstatningsnatur i en evt. dispensation efter naturbeskyttel-

sesloven, hvis søer og moser påvirkes i forbindelse med konkret indvinding. 

 

Afgrænsningen af råstofgraveområdet kan tilpasses således at de § 3-beskyttede naturområder 

ikke påvirkes.  
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I efterbehandlingsplanen kan sikres levesteder for arter af sjældne dyr og planter. 

 

Dispensation fra fredskovspligten medfører krav om etablering af erstatningsskov eller krav om 

genplantning af skov. Derfor er der ikke behov for yderligere afværgeforanstaltninger i forhold til 

fredskov. 

 

 

6.4 Vandmiljø 

Det miljøvurderede areal er omfattet af den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, og derfor 

vurderes vidensniveauet i forhold til vandmiljø at være tilstrækkeligt. Området er dækket af 

grundvandskortlægningen for Bevtoft-Hovslund36, som blev afsluttet i 2011.  

 

6.4.1 Grundvand og Vandforsyning 

Terrænkoten i det miljøvurderede areal ligger omkring kote 40-47 m, med de højeste koter mod 

øst. Størstedelen af det miljøvurderede areal ligger, ifølge GEUS’ jordartskort, inden for et områ-

de med senglacialt ferskvandssand.  

 

Der er beskrevet geologi for 12 boringer inden for en afstand af 300 m fra det miljøvurderede 

areal. I boringerne inden for det miljøvurderede areal, er der beskrevet glacialt smeltevands-

sand/-grus til ca. 7-17 m u.t., svarende til det øvre, sekundære magasin i området, hvorunder 

der ses vekslende lag af smeltevands- og moræneler samt smeltevandssand til ca. 30 m u.t. I 

intervallet ca. 30-60 m u.t. ses der overvejende smeltevandssand og morænesand, svarende til 

det øverste primære magasin i området. I enkelte boringer er der truffet glimmerler i en dybde af 

42-48 m u.t. Hovedparten af boringerne er filtersat i det øverste primære sandmagasin på lokali-

teten. Vandspejlet i boringerne er pejlet til ca. 3-7 m u.t., svarende til kote 36-39 m. Tykkelsen 

af det terrænnære sandmagasin er, i forbindelse med grundvandskortlægningen, tolket til lokalt 

at være ca. 10-15 m, med de største mægtigheder mod vest. Der er ingen væsentlige lerdæklag 

over det terrænnære sandmagasin. Der er i forbindelse med grundvandskortlægningen ved Bev-

toft-Hovslund tolket et lerlag ved det miljøvurderede areal, med en tykkelse på ca. 15-20 m, som 

adskiller det terrænnære magasin fra de underliggende primære magasiner.  

 

Grundvand 

Grundvandet ved det miljøvurderede areal ligger, ifølge et overfladenært potentialekort, imellem 

kote 38-41 m, svarende til ca. 5 m u.t. Grundvandets strømningsretning ved det miljøvurderede 

areal er mod nordvest. På baggrund af pejledata, det overfladenære potentialekort og erfaring fra 

det nærliggende graveområde vurderes det, at det er stor sandsynlighed for, at der kan fore-

komme gravning under grundvandsspejlet inden for det miljøvurderede areal, da en del af res-

sourcen forventes at ligger under grundvandsspejlet. Råstofgravning vil medføre, at den umætte-

de zone mindskes, og at sårbarheden lokalt øges for det øvre grundvandsmagasin.  

 

Grundvandsdannelsen til det øvre magasin i området er, ifølge grundvandskortlægningen ved 

Bevtoft-Hovslund, generelt lav og i størstedelen af området <50 mm/år. I den sydlige del af det 

miljøvurderede areal sker der ingen grundvandsdannelse til det øvre magasin. Grundvandsdan-

nelsen til det primære magasin er i størrelsesordenen 5-50 mm/år indenfor det miljøvurderede 

areal.  

 

                                                   
36 Miljøcenter Ribe, 2011. Grundvandet i Bevtoft-Hovslund kortlægningsområde. Kortlægning af geologi og grundvands-

forhold – redegørelsesrapport.   
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Det miljøvurderede areal ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men 

overlapper ikke med indvindingsoplande (Figur 6-14). De nærmeste indvindingsboringer til almen 

vandforsyning tilhører Over Jerstal Vandværk, og ligger ca. 500 m øst for det miljøvurderede 

areal. Indvindingsoplandet til Over Jerstal Vandværk strækker sig fra kildepladsen mod syd37. 

Over Jerstal Vandværks aktive indvindingsboringer er filtersat i det øvre primære magasin. Maga-

sinet er spændt, og der er op til 13 m ler over filterindtagene.  

 

Det miljøvurderede areal ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder.  

Der nærmeste boringsnære beskyttelseszoner er knyttet til Over Jerstal Vandværks indvindings-

boringer, og ligger i en afstand af ca. 450 mod øst.  Hele OSD-området, som også det miljøvur-

derede areal er omfattet af, er angivet med stor sårbarhed i forhold til nitrat. Sårbarheden er 

vurderet med udgangspunkt i det øvre primære sandmagasin, dvs. magasinet under det terræn-

nære sand, hvorfra råstofindvindingen forventes at foregå.  

 

Hovedparten af det miljøvurderede areal ligger i et område, der ikke er okkerklassificeret38. Der 

er et mindre område i den nordvestlige del af det miljøvurderede areal, der er angivet som klasse 

4, dvs. ingen risiko for okkerudledning. Ved eventuel oxidationen af pyrit forventes dette primært 

at have betydning for vandkvaliteten i eventuelle gravesøer samt ved behov for afledning af vand 

fra det miljøvurderede areal. I forbindelse med grundvandskortlægningen ved Bevtoft-Hovslund 

er det vurdereret, at redox-fronten ved Over Jerstal findes i en dybde af 11-15 m u.t. Det vurde-

res, at råstofindvinding ved det miljøvurderede areal ikke vil resultere i iltning af sedimenter, som 

ikke allerede er under iltede forhold. 

 

Det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme en kvantitativt og/eller kvalitativ påvirkning 

af det terrænnære grundvand. Generelt forventes der ikke egentlige sænkninger i og omkring 

råstofgrave efter længere tids gravning, men der vil, i forbindelse med aktive graveperioder, hvor 

vand bortledes fra udgravningen, være mulighed for, at der lokalt kan forekomme mindre af-

sænkninger af det terrænnære grundvand. Påvirkningen vil dog være meget lokal. Intensiteten af 

påvirkningen på det terrænnære grundvandsmagasin, i forbindelse med råstofgravningen, forven-

tes at være middel, da en del af magasinet bortgraves, og der graves i et område, hvor der i 

nærområdet sker indvinding til markvanding og privat husholdning fra det terrænnære magasin. 

En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da råstofgravningen forventes at foregå over 

flere år. Konsekvensen for påvirkning af det terrænnære grundvand vurderes at være moderat, 

da der ved grusgravning vil blive fjernet en del af det terrænnære magasin, og den umættede 

zone vil blive mindsket. 

 

Det vurderes som mindre sandsynligt, at der vil ske påvirkning af det primære magasin, da der 

lokalt forventes et adskillende lerlag mellem det terrænnære og primære magasin. Der kan dog 

være hydraulisk kontakt mellem det terrænnære og det øvre primære magasin i nærområdet, og 

der er vurderet stor sårbarhed for det primære magasin. En eventuel påvirkning vil dog være 

meget lokal, og forventes afgrænset til det terrænnære magasin. Såfremt det sikres, at eventuel-

le lerlag der, som adskiller det terrænnære og de primære magasinerne, ikke gennembrydes, er 

risikoen for forurening af det primære magasin ikke øget væsentligt i forhold til den nuværende 

situation. Intensiteten for det primære magasin vurderes at være lav. En eventuel påvirkning 

vurderes at være langvarig, da råstofgravningen forventes at forløbe over flere år. Der forventes 

begrænset påvirkning af det primære grundvandsmagasin.  

 

                                                   
37 Haderslev Kommune, 2016. Plan for beskyttelse af grundvandet ved Bevtoft, Over Jerstal, Skovby, Strandehjørn og 

Vedsted Vandværker.  
38 Danmarks Arealinformation 



 

  

MILJØRAPPORT RÅSTOFOMRÅDE OVER JERSTAL 
 

 

 
 
 

  31/43  

Det vurderes, at det miljøvurderede areal kan inddrages til graveområde under forudsætning af, 

at der i tilladelsen hertil, opstilles de nødvendige afværgeforanstaltninger til beskyttelse af grund-

vandsressourcen. Der skal stilles vilkår til indretning og drift således, at indvindingen ikke medfø-

rer hverken kvantitative eller kvalitative negative konsekvenser for grundvandsressourcen.  

 

 

Figur 6-14. Miljøvurderet areal, indvindingsoplande, drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsboringer og ni-

tratfølsomme arealer. 

 

Vandforsyning 

Der ligger 9 vandforsyningsboringer inden for det miljøvurderede areal, heraf 8 boringer der 

anvendes til markvanding og 1 boring til privat husholdning. Hovedparten af boringerne er filter-

satte i det øverste primære magasin, men enkelte boringer er filtersatte i det terrænnære maga-

sin, herunder 3 boringer, som ligger indenfor det miljøvurderede areal. De 3 boringer har en 

dybde på 7-10 m, med et pejlet vandspejl ca. 3 m u.t. Såfremt vandforsyningsboringer, som 

bruges til forsyning af drikkevand til privat husholdning, løber tør for vand eller bliver forurenede, 

gives der, ifølge kommunens vandforsyningsplan, ikke tilladelse til at lave en ny boring, hvis 

ejendommen kan tilsluttes og forsynes fra et vandværk. Indenfor 300 m fra det miljøvurderede 

areal ligger der 12 aktive boringer; herunder 5 boringer til markvanding, 4 boringer til privat 

husholdning, og 3 boringer med anden anvendelse. Der er ikke angivet filtersætning på alle bo-

ringerne, men de øvrige boringer er filtersatte i både det terrænnære magasin og det øvre pri-

mære magasin. I enkelte boringer er det adskillende lerlag mellem det terrænnære og det øvre 

primære magasin meget tyndt, og det kan på baggrund af lagbeskrivelser og potentialeforholde-

ne i området ikke udelukkes, at der kan være hydraulisk kontakt mellem magasinerne i nærom-

rådet. Der er, ifølge OIS, ikke yderligere ejendomme indenfor en afstand på 150 m fra det miljø-

vurderede areal, med egen vandforsyning. De nærmeste boringer til almen vandforsyning hører 

til Over Jerstal Vandværk, og ligger ca. 450 m øst for det miljøvurderede areal. Boringerne er 

filtersat i det øverste primære magasin.  
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Det vurderes som sandsynligt, at der kan forekomme en påvirkning af de aktive boringer inden 

for det miljøvurderede areal, som er filtersat i det terrænnære magasin, og der må forventes en 

række restriktioner i forhold til arealanvendelsen, i forbindelse med en evt. tilladelse til indvinding 

af råstoffer. Der kan evt. blive stillet krav om, at der udarbejdes en beredskabsplan for uheld og 

spild. Det vurderes, at en evt. risiko kan imødekommes med vilkår i tilladelsen til råstofindvin-

ding, herunder angivelse af afstandskrav mellem råstofindvinding og boringer til privat hushold-

ning.  

 

Der forventes ingen betydelig påvirkning af øvrige omkringliggende boringer uden for det miljø-

vurderede areal, hverken kvantitativ eller kvalitativ, forudsat at der tages de nødvendige foran-

staltninger til beskyttelse af grundvandsressourcen. Det skal, i forbindelse med en evt. gravetilla-

delse sikres, at boringer til privat husholdning ikke påvirkes negativt.   

 

Grundvandssænkningerne fra drift af boringerne ofte vil være større end påvirkningen fra en 

eventuel råstofindvinding under grundvandsspejlet. Inden for det miljøvurderede areal er intensi-

teten vurderet som høj, i forhold til vandforsyningen, da boringer indenfor det miljøvurderede 

areal kan blive begrænsede i adgangsforhold og anvendelse, afhængig af det konkrete projekt, 

ved udlæg af graveområdet. En eventuel påvirkning vurderes at være langvarig, da råstofgrav-

ningen forventes at forløbe i over flere år. Konsekvensen for påvirkning af private indvindinger 

indenfor det miljøvurderede areal vurderes at være moderat, da der ved grusgravning vil fjernes 

en del af det terrænnære magasin, og den umættede zone vil mindskes. 

 

6.4.2 Overfladevand 

Der er ingen beskyttede vandløb inden for det miljøvurderede areal (Figur 6-15). Det nærmeste 

beskyttede vandløb findes ca. 600 m mod V-NV og løber parallelt med Plantagevej. Da der gene-

relt ikke forventes egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere tids gravning39, 

og en eventuel mindre afsænkning af det terrænnære grundvandsspejl vil være lokal, vurderes 

det, at der ikke er risiko for betydelige, varige påvirkninger af beskyttede vandløb.  

 

Inden for det miljøvurderede areal ligger der to beskyttede søer samt et beskyttet moseområde, 

og der er flere små søer og moseområder i nærområdet. Det vurderes, på baggrund af digitale 

højdedata og potentialekortet for det terrænnære magasin, at de beskyttede naturtyper, er i 

hydraulisk kontakt med grundvandet.  

 

Såfremt det miljøvurderede areal udlægges til graveområde, vurderes det som sandsynligt, at der 

kan ske en påvirkning af beskyttede våde naturtyper indenfor det miljøvurderede areal.  En even-

tuel påvirkning i forhold til overfladevand vil være lokal, og intensiteten af påvirkningen forventes 

at være lav, da eventuelle sænkninger i det terrænnære magasin, sandsynligvis ikke overstiger 

de naturlige årstidsvariationer for magasinet. Varigheden for påvirkningen vil være lang, da rå-

stofgravning forventes at forløbe over flere år. Konsekvensen for påvirkning af overfladevand 

vurderes samlet at være moderat, da det ikke kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af 

vandstanden ved de våde naturtyper indenfor det miljøvurderede areal, men risikoen for påvirk-

ning vil kunne afhjælpes ved vilkår i gravetilladelsen.   

 

 

                                                   
39 Grontmij, 2012. Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand, Teknisk Notat. Udarbejdet for Regi-

on Syddanmark. 
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Figur 6-15. Okkerpotentielle lavbundsområder40  og Beskyttede vandløb, samt øvrige vandløb og søer. 

 

6.4.3 Jordforurening 

Der er en V1-kortlagt grund (Lok. nr. 543-40380), som overlapper med det miljøvurderede areal 

(Figur 6-16). Aktiviteten på denne lokalitet er beskrevet som Bygge- og anlægsvirksomhed. Ca. 

150-400 m syd for det miljøvurderede areal findes yderligere tre V1-kortlagte grunde, som alle 

ligger meget tæt på områdeafgrænsningen.  

 

Hvis der er mobiliserbare stoffer tilstede, kan det ikke udelukkes, at forureningen kan brede sig, 

hvis grundvandsstanden ændres som følge af indvinding under grundvandsspejlet. I forbindelse 

med en eventuel gravetilladelse skal det sikres, at jordforureningen håndteres efter gældende 

regler. 

 

Det er mindre sandsynligt, at der kan ske mobilisering af forurening i forbindelse med råstofgrav-

ningen i det miljøvurderede areal, da der generelt ikke forventes egentlige grundvandssænknin-

ger i og omkring råstofgrave efter længere tids gravning. En eventuel påvirkning vil være lokal. 

Intensiteten vil være lav, da en eventuel mobilisering af forurening vurderes at kunne begrænses 

til det terrænnære magasin. Varigheden vil dog kunne være lang afhængig af eventuelt oprens-

ningsbehov og -metode. Konsekvensen for grundvandet vurderes at være begrænset, da det 

forudsættes, at områdeafgræsningen tilrettes, så graveområdet ikke omfatter den kortlagte 

grund.  

 

                                                   
40https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
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Figur 6-16. V1- og V2-kortlagte arealer. 

 

6.4.4 Opsamling 

 
Miljøemne Sandsynlighed  Geografisk 

udbredelse  
Intensitet Varighed Konsekvens 

Terrænnært grund-
vandsmagasin 

Sandsynlig Lokal Middel Lang Moderat 

Primært grund-
vandsmagasin 

Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

Private indvindin-
ger 

Sandsynligt Lokal Høj Lang Moderat 

Jordforurening Mindre sand-
synligt 

Lokal Lav Lang Begrænset 

Overfladevand  Sandsynligt Lokal Lav Lang Moderat  

 

6.4.5 Mulige afværgeforanstaltninger 

Det vurderes, at der ikke er behov for egentlige afværgetiltag, men af hensyn til kobling af maga-

siner bør der stilles vilkår om, at gennemgående lerlag over primære magasiner ikke gennembry-

des, og risikoen for kvalitativ påvirkning af de underliggende primære magasiner ikke øges. Det 

kan sikres, via vilkår i gravetilladelsen, at boringer til privat husholdning ikke påvirkes negativt. 

 

Råstofgravningsaktiviteter udgør kun en begrænset eller ingen risiko for forurening af grundvan-

det ved spild af brændstof, hydraulikolie mm41. Risikoen for forurening på baggrund af råstofind-

vindingsaktiviteter sammenlignes generelt med risiko for forurening på baggrund af landbrugets 

anvendelse af tunge maskiner i markerne. Den begrænsede risiko for forurening af grundvandet 

kan dog yderligere mindskes ved, i gravetilladelsen, at stille vilkår om hensigtsmæssig opbeva-

ring af brændstof og smøremidler og evt. eldrevet maskineri.     

                                                   
41 Teknisk notat, marts 2011. Risici for grundvandsforurening ved råstofindvinding.  
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I sårbare områder vil der kunne stilles vilkår om, at arealet efterbehandles til naturformål, fritids-

formål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden anvendelse af pesticider eller gødningsstoffer. 

 

Råstofindvindingen anses ikke som en væsentlig risiko for grundvandskvaliteten, den det er vig-

tigt at have fokus på arealanvendelsen, når råstofindvindingen er afsluttet, da indvindingen som 

udgangspunkt vil medføre en reduktion af tykkelsen af den umættede zone.  

 

Det er Region Syddanmark, der stiller vilkår for driften af råstofgraven. Det er som udgangspunkt 

lodsejer der bestemmer hvad arealet skal efterbehandles til. Hvis der på det konkrete sted er 

særlige hensyn i forhold til de emner, der er beskrevet i råstoflovens §3 – fx grundvand eller 

landskab – kan regionen stille vilkår for at tilgodese disse. 
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7. OVERVÅGNING AF VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRK-

NINGER 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning ud over den, der vil ske som led i udarbejdelse 

af gravetilladelse og tilsyn med råstofgravningen. 
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8. KUMULATIVE EFFEKTER 

Det miljøvurderede areal ligger indenfor et råstofinteresseområde, og der ligger et aktivt grave-

område for sand, grus og sten ca. 1,8 km øst for det miljøvurderede areal. Der er der indkommet 

flere forslag til graveområder for sand, grus og sten i en afstand af 11-13 km fra det miljøvurde-

rede areal. Med udgangspunkt i afstanden vurderes det, at disse graveområder ikke vil resultere i 

en kumulativ effekt i forbindelse med det miljøvurderede areal. Der forventes ingen betydelige 

kumulative effekter på grundvandsstanden. Der er derfor ikke kendskab til eksterne planer, pro-

jekter eller miljøforhold, der vurderes at kunne kumulere med de forhold, der vurderes i den 

nærværende miljørapport.  
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DETALJERET  

PLANNIVEAU 

OVERORDNET  

PLANNIVEAU 

 Baggrund for miljøscreeningen 

 

1.1 Proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020 

Region Syddanmark har påbegyndt udarbejdelsen af forslag til Råstofplan 2020. Udarbejdelsen er 

startet med en indkaldelse af ideer og forslag i perioden 4. februar 2019 til 1. april 2019. På bag-

grund af de indkomne forslag og Region Syddanmarks egne forslag er der stillet forslag om i alt 39 

nye råstofgraveområder. 

Region Syddanmark skal i forbindelse med revisionen af råstofplanen vurdere råstofplanens ind-

virkning på miljøet. Dette sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018). 

Miljøvurderingen foretages på to niveauer – et detaljeret planniveau (påvirkningen fra hvert rå-

stofgraveområde) og et overordnet planniveau (råstofplanens samlede betydning for miljøet, 

herunder overordnede miljømål og anden gældende planlægning), som illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 1 Illustration af proces for udarbejdelse af Råstofplan 2020. 

 

INDLEDENDE 
MILJØSCREENING

• 39 separate 
screeninger.

• Identifikation af 
miljøpåvirkninger 
og afgrænsning af 
de forhold, der 
skal undersøges 
nærmere

• Miljørapporter for 
de områder, som 
kan medføre en 
væsentlig 
påvirkning.

HØRING AF 
BERØRTE 
KOMMUNER.

• Input om lokale 
forhold.

• Bemærkninger til 
hvilke 
miljøforhold, der 
bør indgå i de 
detaljerede 
miljørapporter.

UDARBEJDELSE 
AF RÅSTOFPLAN 
2020

• Valg af endelige 
råstofgrave-
områder, der skal 
indgå i planen.

• Tilpasning af 
planen i forhold til 
anbefalinger 
fremkommet i  
miljøvurderings-
processen.

SAMLET 
MILJØRAPPORT

• Afgrænsning af 
miljørapportens 
indhold.

• Myndigheds-
høring af 
scopingen.

• Samlet 
Miljørapport for 
råstofplanen.
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1.1.1 Detaljeret planniveau  

Indledende miljøscreening  

Miljøscreeningen er del af den indledende proces, der er sat i gang i forbindelse med udarbej-

delse af Råstofplan 2020. For at sikre, at der allerede på et tidligt stadie af planlægningen tages 

højde for de miljømæssige konsekvenser ved realisering af planen, gennemføres i alt 39 miljø-

screeninger for hvert af de foreslåede råstofgraveområder.  

Screeningerne har til formål at identificere potentielle miljøpåvirkninger ved udnyttelse af råstof-

ressourcerne i det pågældende område. Med baggrund i screeningen besluttes det dels om rå-

stofområdet skal indgå i den nye råstofplan, og dels hvilke miljøforhold der skal undersøges nær-

mere i den efterfølgende miljørapport. 

Screeningen er gennemført for en række emner, der fremgår af miljøvurderingsloven, og for 

hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at planen medfører en miljøpå-

virkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.  

Høring af berørte kommuner 

Kommunerne høres i forbindelse med udarbejdelse af de indledende miljøscreeninger, med hen-

blik på at indhente lokal viden om de områder, som ligger inden for kommunen. Derudover er 

det formålet at indhente bemærkninger til valg af hvilke miljøforhold, som skal behandles yderli-

gere i de detaljerede miljørapporter. 

Detaljerede miljørapporter 

Der udarbejdes detaljerede miljørapporter for hvert af de råstofgraveområder, som i miljøscree-

ningerne er vurderet at kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

Hvis et råstofgraveområde er vurderet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, vil området 

fortsat indgå i den samlede miljørapport, så det sikres, at eventuelle konflikter med overordnede 

planer samt kumulative effekter vurderes for alle områder omfattet af planen. 

1.1.2 Overordnet planniveau – samlet miljøvurdering af Råstofplan 2020 

Afgrænsning 

Indledningsvis skal der udføres en afgrænsning af selve miljørapporten. Afgrænsningen fastlæg-

ger således hvad der skal undersøges i miljørapporten, og hvilket niveau det skal ske på. Der ta-

ges udgangspunkt i de udførte miljøscreeninger, og suppleres med en analyse af de overordnede 

planlægnings- og miljøforhold. 

Høring af berørte myndigheder 

Afgrænsningen sendes i høring hos berørte myndigheder gennem en generel henvendelse om 
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indholdet i miljøvurderingen af Råstofplan 2020. Høringssvarene opsamles i den samlede miljø-

rapport, hvor der bl.a. redegøres for hvordan høringsfasen har haft indflydelse på afgrænsningen 

af miljørapporten.  

Miljørapport 

Den samlede miljørapport vil både omfatte vurderinger af miljøpåvirkninger på lokalt niveau for 

hvert råstofområde, som identificeret i de indledende miljøscreeninger, og vurderinger på det 

overordnede planlægningsmæssige niveau.  

 

 Miljøscreening 

Nedenfor vurderes de potentielle miljøpåvirkninger ved råstofgraveområdet. 

Området vurderes i forhold til indvinding af sand, grus og sten. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Støjpåvirkning  X  Indvinding af råstoffer vil overord-
net set altid resultere i forøget støj-
niveau i nærområdet. Indvinding, 
af- og pålæsning samt transport af 
råstoffer støjer.  

Planområdet er beliggende i et 
landområde lige vest for byen Over 
Jerstal. Der findes 6 ejendomme 
samt Jerstal Renseanlæg indenfor 
planområdet, og en del andre ejen-
domme ligger meget tæt på områ-
deafgrænsningen – både bymæssig 
bebyggelse i Over Jerstal mod øst, 
erhverv og landejendomme. 

Der er ca. 82 boliger indenfor 200 
m.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der er ca. 208 boliger indenfor 500 
m.  
 
Udover Over Jerstal, som ligger lige 
øst for planområdet, findes der 
også andre byer og landsbyer i om-
egnen af planområdet. Med den 
fremherskende vindretning V-SV, 
vil støjen, i hovedparten af året, 
blive båret i retning mod Ø-NØ. I 
denne retning er nærmeste by-
mæssige bebyggelser Over Jerstal, 
Arnitlund (ca. 2,1 km mod øst), Hø-
gelund (ca. 3,7 km mod Ø-NØ), 
Vedsted (ca. 3,8 km mod øst), 
Ustrup (ca. 5,9 km mod Ø-NØ) og 
Vedbøl (ca. 5,4 km mod øst). Her-
udover er der en del spredte land-
ejendomme i vindretningen. 
Grundet vindretningen forventes 
det, at de nærmeste af disse 
byer/landsbyer og ejendomme vil 
kunne opleve øget støjpåvirkning. 
Øvrige byer/landsbyer i nærområ-
det er Neder Jerstal (ca. 800 m 
mod SV), hvor der, grundet den 
korte afstand, også kan være en 
støjpåvirkning, Skovby (ca. 5,8 km 
mod SØ), Abkær og Nørre Hjarup 
(hhv. ca. 2,9 km og ca. 3,9 km mod 
S-SØ), Strandelhjørn (ca. 3,5 km 
mod S-SV), Galsted (ca. 4,6 km mod 
S-SV), Bevtoft og Hjartbro (hhv. ca. 
3,9 km og ca. 6,0 km mod vest) og 
Skrydstrup og Vojens (hhv. ca. 3,9 
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Begrundelser/Bemærkninger 

km og ca. 4,3 km mod N-NV og N-
NØ). 
 
Støjbelastningen vil blive reguleret 
i råstoftilladelserne, som vil stille 
vilkår om, at Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier bliver over-
holdt. Tilladelsen vil typisk stille 
krav til indretning og drift af grus-
graven således, at eventuelle nega-
tive påvirkninger kan afværges 
(f.eks. med støjvolde).  

Der findes en del støjbelastede are-
aler indenfor og i områderne om-
kring planområdet. Det er f.eks. 
støjzoner omkring veje og jernba-
ner øst for området. Centralt i plan-
området omgiver en mindre støj-
zone landejendommen Gelsåvej 24. 
I den østlige og sydlige del af områ-
det er der ligeledes overlap med 
støjzoner. Den nordligste del af 
områdeafgrænsningen ligger uden-
for støjbelastede arealer, men 
grænser op til støjbelastede arealer 
mod nord. 

Sundhedstilstand   X Det vurderes, at planen ikke vil på-
virke menneskers sundhed forud-
sat, at de fastsatte krav i en endelig 
gravetilladelse overholdes. Disse 
krav omfatter bl.a. vilkår, der regu-
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Begrundelser/Bemærkninger 

lerer forhold som grundvandsbe-
skyttelse, driftstider, støj, skrænt-
hældninger og udkørselsforhold. 

Svage grupper X   Det vurderes, at planen ikke vil på-
virke svage grupper. 

Friluftsliv / Rekreative 

interesser 

  X Planområdet anvendes primært til 
landbrug og grænser mod øst op til 
Over Jerstal. Der ligger to erhvers-
områder indenfor områdeafgræns-
ningen: omkring Gelsåvej 24 og ved 
Gelsåvej 1. 

Der er ingen rekreative områder 
(efter kommune-planen) indenfor 
eller i nærheden af planområdet. 
De nærmeste rekreativ områder 
findes ca. 4,0 km mod vest, i Bev-
toft. Ca. 600 m mod øst, i Over Jer-
stal, findes Over Jerstal Bypark, 
som dog ikke er karakteriseret som 
et rekreativt område. 

Vojens Lufthavn ligger ca. 800 m 
nord for planområdet. 

Brand, eksplosion,  

giftpåvirkning  

X    

Vindmølleområder 

ift. støjbelastning  

  X De nærmeste vindmøller, findes ca. 
7,6 km mod syd (nord for Horsbyg), 
ca. 9,1 km mod nord (ved Ring-
tved), ca. 9,4 km mod vest (øst for 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Toftlund) og ca. 10,9 km mod øst 
(sydøst for Marstrup). 

Naturinteresser 

Nærliggende Natura 

2000 områder 

 X  Det nærmeste Natura 2000 om-
råde er Pamhule skov og Stevning 
Dam 4,7 km fra projektområdet, 
som består af fuglebeskyttelsesom-
råde nr. 59 og habitatområde nr. 
81. 

Hvis der i forbindelse med råstof-
indvinding skal indvindes under 
grundvandsspejlet skal det under-
søges, om der er risiko for væsent-
lig påvirning af våde naturtyper i 
Natura 2000-området. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Andre internationale 

beskyttelsesområder  

(Ramsar) 

X   Der er ikke nogle Ramsar områder i 
nærheden af planområdet. 

§ 3 beskyttet natur  X  Inden for planområdet findes et § 
3-beskyttet mose/sø område mod 
nord, og et beskyttet vandhul mod 
øst. Grænsende op til planområdet 
findes en § 3 beskyttet sø mod øst. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Øst for planområdet findes desu-
den to § 3 beskyttede søer 1200 og 
1600 meter væk. 

Sydøst findes et § 3 beskyttet mo-
seområde 900 meter væk fra plan-
området. 

Syd for planområdet findes to § 3 
beskyttede søer, hhv. 400 og 800 
meter væk.  

Vest for planområdet findes et § 3 
beskyttet mose/sø område og en § 
3 beskyttet sø, hhv. 800 og 600 me-
ter fra planområdet. 

Hvis der indvindes under grund-
vandsspejlet, kan det ikke udeluk-
kes, at der lokalt kan ske en vands-
tandssænkning, som kan påvirke 
tilstanden i de våde naturtyper. Der 
kan være risiko for påvirkning af 
vandføringen i nærliggende vand-
løb, hvis der sker råstofindvidning 
under grundvandsspejlet, såfremt 
vandløben har hydraulisk kontakt 
til samme grundvandsmagasin, 
som der indvindes fra.   
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Begrundelser/Bemærkninger 

 

Plante og dyreliv   X Bilag IV arter: 
Der er ikke registreret nogle bilag 
IV-arter nær planområdet. 

 
Vandhullerne omkring og indenfor 
planområdet kan dog sagtens inde-
holde paddearter på bilag IV. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Padder kan påvirkes hvis vandhul-
ler og andre våde naturtyper fjer-
nes eller tørrer permanent ud. 

 

Fugle: 

Der er ikke registreret nogle fugle 
på udpegningsgrundlaget omkring 
planområdet. 

Sjældne, udryddelses-
truede el. fredede dyr, 
planter el. naturtyper 

 X  Udover hvad der er nævnt ovenstå-

ende, findes: 

Habitatnaturtyper 

Der er ikke nogle habitatnaturtyper 

nær planområdet. 

Fredede arter: 

Omkring planområdet er der regi-

streret pipistrel-flagermus, løvfrø 

og tidlig skjalder. 

Sjældne arter: 
Nær planområdet er dulehale regi-
streret. 

Økologiske forbindelser   X Planområdet ligger ikke tæt på en 
økologisk forbindelse. 

Fredninger   X Der er ikke nogle fredede områder 
omkring planområdet. 

Fredskov  X  Planområdet overlapper med et 
fredskovsområde. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Skovrejsning X   Der er ikke skovrejsningsområde 
nær planområdet. 

Beskyttelseslinjer 

Eks. Skov-, Strandbe-

skyttelses-, Sø- eller Å-

beskyttelseslinjer.  

  X Planområdet overskrider ikke nogle 
beskyttelseslinjer. 

Kystnærhedszonen X   Planområdet ligger ikke inden for 
kystnærhedszonen. 

Kulturhistorie og landskab 

Landskabelige værdier  X  Planområdet ligger udenfor, men 
ca. 500 m vest for, større områder 
udpeget som bevaringsværdige 
landskaber. 

Planområdet ligger udenfor større 
sammenhængende landskaber. 

Planområdet ligger udenfor lav-
bundsarealer. 

Det skal vurderes, om en midlerti-
dig råstofindvinding i området vil 
have betydning for den landskabe-
lige værdi. 

Kulturmiljøer, beva-

ringsværdige bygninger 

og kirker 

 X  Planområdet ligger udenfor områ-
der med kulturhistoriske bevarings-
værdier, og de nærmeste områder 
med bevaringsværdier findes ca. 
1,0 km mod nord, ca. 2,4 km mod 
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Begrundelser/Bemærkninger 

øst (i og omkring Vedsted) og ca. 
3,9 km mod vest (omkring Bevtoft). 

De nærmeste værdifulde kulturmil-
jøer findes ca. 2,7 km mod syd, lige 
vest for Nørre Hjarup. 

Mod vest grænser planområdet op 
til et kulturarvsareal. Øvrige nærlig-
gende kulturarvsarealer findes ca. 
2,1 km mod nord (øst for Vojens 
Lufthavn) og ca. 2,3 km mod øst 
(vest for Vedsted). 

De nærmeste kirker findes i Bevtoft 
(ca. 4,6 km mod vest) og i Vedsted 
(ca. 4,5 km mod øst).  

Der er ingen fredede bygninger in-
denfor eller i nærheden af planom-
rådet. De nærmeste fredede byg-
ninger findes ca. 6,6 km mod NØ 
(syd for Hammelev). 

Der er ingen bevaringsværdige byg-
ninger indenfor eller i nærheden af 
planområdet. Den nærmeste beva-
ringsværdige bygninger findes ca. 
2,2 km mod øst (ved Arnitlund). 

Der er en del bygninger med beva-
ringssag omkring planområdet. En 
enkelt bygning med bevaringssag 
ligger indenfor selve planområdet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Arkæologiske forhold 

og fortidsminder 

  X Der er ingen beskyttede fortidsmin-
der indenfor planområdet. Der fin-
des nogle beskyttede fortidsminder 
i områderne omkring planområdet; 
1 ca. 750 m mod vest, flere ca. 800 
m mod syd, 2 ca. 1,4 km mod SØ og 
flere ca. 1,0 km mod N-NØ.  

Der findes desuden en række ikke-
beskyttede fortidsminder omkring 
planområdet. Der ligger 5 ikke-be-
skyttede fortidsminder ved områ-
deafgrænsningen. 

En evt. kommende udgravning skal 
imidlertid udføres jf. museumslo-
vens § 27. Stk. 2. ”Findes der under 
jordarbejde spor af fortidsminder, 
skal arbejdet standses, i det om-
fang det berører fortidsmindet. For-
tidsmindet skal straks anmeldes til 
kulturministeren eller det nærme-
ste statslige eller statsanerkendte 
kulturhistoriske museum…” 

Jordbrug  X  Området anvendes primært til 
landbrugsmæssige formål.  
Størstedelen af planområdet ligger 
indenfor udpegede særligt værdi-
fulde landbrugsområder. 

Geologiske interesser   X Planområdet ligger udenfor geolo-
giske interesse- eller beskyttelses-
områder, værdifulde geologiske 
områder, geologiske rammeområ-
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Begrundelser/Bemærkninger 

der, nationale geologiske interesse-
områder, nationale kystlandskaber, 
geosites, amtslige geologiske inte-
resseområder, eller andre kortlæg-
ninger med relevans for geologien. 
Ca. 500 m vest for planområdet fin-
des områder med værdifulde geo-
logiske bevaringsværdier og amts-
lige geologiske interesseområder. 

Beskyttede sten- og 

jorddiger 

 X  Der findes tre beskyttede sten- og 
jorddiger indenfor planområdet, og 
et enkelt beskyttet dige  få meter 
fra det nordøstlige hjørne af områ-
deafgrænsningen. De tre diger in-
denfor planområdet findes ved det 
sydvestlige hjørne af afgrænsnin-
gen, centralt ved Gelsåvej 24 og 
ved det sydøstlige hjørne. Der fin-
des andre beskyttede diger, pri-
mært syd og øst for planområdet.   

Ifølge museumsloven må tilstanden 
af sten- og jorddiger ikke ændres. 
Der kan graves indtil få meter fra 
digerne uden de tager skade, med 
mindre der gives dispensation til at 
fjerne diget. 

Trafik og transport 

Trafikafvikling/ -kapaci-

tet 

 X  Vejadgang kan ske via Gelsåvej og 
Vojensvej til det overordnede vej-
net, alternativt via Plantagevej i 
nord. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Sikkerhed/tryghed  X  Oversigtsforhold ved ny vejadgang. 

Støj fra trafik  X  Vojensvej er omgivet af en støj-
zone, og planområdet overlapper 
med flere støjbelastede arealer. 
Mod øst er der bl.a. støjzoner om-
kring veje og jernbanen.  

Der ligger huse langs Gelsåvej og 
Vojensvej. 

Risiko for ulykker   X Der er ikke særskilt risiko for ulyk-
ker i forbindelse med råstofgrav-
ningen.  

Da det ikke er tilladt for uvedkom-
mende at opholde sig eller færdes i 
planområdet, bør det ikke i sig selv 
udgøre en risiko for befolkningen. 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug  X  150,8 Ha. 

Energiforbrug, anlæg, 

transport og drift. 

  X Der vil altid være energiforbrug i 
forbindelse med drift og transport 
af råstoffer. Hvis råstofferne ikke 
hentes fra planområdet, vil de 
skulle hentes et andet sted, hvor 
der også vil være et energiforbrug. 

Vandforbrug   X Der bruges ofte vand til vådsigt-
ning, vanding af veje mv. Mæng-
derne er ikke kendt på nuværende 
tidspunkt. Men der vil sandsynligvis 
være et stort forbrug. Vandet vil 
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Begrundelser/Bemærkninger 

nedsive igen. Der vil dog være et 
mindre tab ved fordampning og 
ved bortførsel af materialer. 

Det vurderes at være en mindre 
påvirkning og behandles derfor 
ikke yderligere. 

Produkter, materialer, 

råstoffer 

X   Der er normalt ikke noget forbrug 
af produkter, materialer eller rå-
stoffer ved indvinding af sand, grus 
og sten. Der vil benyttes olie og 
drivmidler til maskinel.  

Planområdet vil være med til at 
dække regionens behov for sand, 
grus og sten. 

Affald X   Indvinding af sand, grus og sten re-
sulterer normalt ikke i affald. Evt. 
brændbart affald og eller farligt af-
fald fra maskiner (olie mv.) vil bort-
skaffes i henhold til kommunens af-
faldsregulativ. Der vil være tale om 
begrænsede mængder. 

Forurening miljøfremmede stoffer mm. 

Luft/emissioner og lugt  X  Jerstal Renseanlæg, som kan forår-
sage lugtgener, ligger indenfor den 
nordøstlige del af planområdet. 
Der er ikke kendskab til øvrige 
emissions-/lugtfølsomme aktivite-
ter i nærområdet.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

Der må forventes en vis mængde 
støv i forbindelse med gravning af 
sand, grus og sten. 

Der kan i tørre perioder fore-
komme støv på grund af kørsel på 
ubefæstede arealer samt fra mate-
rialestakke.  

Lys og refleksioner   X Der forudsættes, at der ikke graves 
om natten, og dermed ikke er be-
hov for belysning. 

I vinterperioden er der behov for 
lyskilder ved stationære anlæg og 
på kørende maskiner. Belysningen 
vurderes ikke at give anledning til 
gener, da lyskilder bliver placeret 
så de ikke oplyser naboarealer til 
planområdet. 

Jordforurening  X  En enkelt V1-kortlagt grund (Gelså-
vej 1) overlapper med planområ-
det. Ca. 150-400 m syd planområ-
det findes yderligere tre V1-kort-
lagte grunde, som alle ligger meget 
tæt på områdeafgrænsningen. En 
mindre V1-kortlagt grund findes ca. 
150 m NØ for Gelsåvej 1, og yderli-
gere tre V1-kortlægninger og en 
V2-kortlægning findes længere 
mod øst (i Over Jerstal). Der er mi-
nimum 1,7 km (mod øst) til øvrige 
forureningskortlægninger i nærhe-
den. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Ca. 60 m mod øst, i Over Jerstal by, 
findes et større områdeklassificeret 
område med krav om analyser. 

Generelt er der ikke større risiko 
for jordforurening i forbindelse 
med råstofindvinding end ved al-
mindelig jordbrugsmæssig drift el-
ler anlægsarbejde. Det nye areal-
udlæg vurderes ikke at medføre ri-
siko for forurening af jorden, så-
fremt olie og kemikalier opbevares 
forsvarligt og i overensstemmelse 
med gældende regler. 

Spild af forurenende stoffer såsom 
olie kan forekomme f.eks. ved fejl 
under brug eller ved reparation af 
hydrauliske systemer på maskiner. 
Det udgør normalt ikke et problem 
i råstofgrave. 

Grundvand og  

vandforsyning 

 X  Terrænkoten i planområdet ligger 
omkring kote 45-46 m. Vandspejl-
skoten ligger, ifølge det regionale 
potentialekort, omkring kote 40 m, 
med strøming mod nordvest. Plan-
området ligger indenfor områder 
med særlige drikkevandsinteresser. 

Der er ca. 1,7 km til det nærmeste 
indvindingsopland (udenfor OSD), 
som findes mod SØ. Der findes 
flere indvindingsoplande (udenfor 
OSD) lidt længere øst for dette 
samt et indvindingsopland ca. 3,8 
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Begrundelser/Bemærkninger 

km nord for planområdet. Ca. 4,7 
km nord for planområdet findes et 
indvindingsopland indenfor OSD. 

Planområdet overlapper med ind-
satsområder indenfor nitratføl-
somme indvindingsområder. 

Der findes en boringsnær beskyt-
telseszone omkring to boringer 
(DGU nr. 151. 609 og 151. 946), 
som ligger ca. 500 m mod øst. Bo-
ringerne er knyttet til Over Jerstal 
Vandværk 

Øvrige nærliggende vandværker er 
Bevtoft Vandværk (ca. 4,0 km mod 
vest), Haderslev Kommune vand-
forsyning (ca. 3,7 km mod syd), 
Vedsted Vandværk (ca. 4,4 km mod 
øst) og Skrydstrup Vandværk (ca. 
4,6 km mod N-NV). 

Der ligger 8 vandforsyningsborin-
ger indenfor planområdet. De an-
vendes alle til markvanding. 

Herudover findes en del andre 
vandforsyningsboringer i nærhe-
den af planområdet. De anvendes 
primært til privat husholdning eller 
markvanding. 

Der ligger 4 vandforsyningsanlæg 
indenfor planområdet, som alle 
bruges til markvanding. Flere af 
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Begrundelser/Bemærkninger 

denne type anlæg findes i områ-
derne planområdet. Et anlæg, som 
ligger ca. 250 m mod øst i Over Jer-
stal by, bruges til erhverv. 

Ved råstofindvinding under grund-
vandspejl forventes der ikke egent-
lige sænkninger i og omkring rå-
stofgrave efter længere tids grav-
ning. Råstofindvinding kan have  
betydning for grundvandskvalite-
ten, hvis der bortgraves lavperme-
abler lag1.  

Der kan forekomme mindre midler-
tidige sænkninger som følge af rå-
stofindvinding under grundvands-
spejlet.  

Der forventes ikke væsentlig kvan-
titativ påvirkning af indvindingsbo-
ringer i nærområdet, da grund-
vandssænkningerne fra drift af bo-
ringerne ofte vil være større end 
påvirkningen fra en eventuel rå-
stofindvinding under grundvands-
spejlet. 

Det er praksis, at man i forbindelse 
med efterbehandlingen udlægger 
graveområder med drikkevands- og 
grundvandsinteresser til ekstensiv 

                                                           

1 Region Syddnamark, 2016. Notat om Miljøvurdering, grundvand og våd natur.  
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Begrundelser/Bemærkninger 

drift hvor der ikke sprøjtes og gød-
skes. Derfor vil efterbehandling 
muligvis ske til naturformål, så der 
vil være potentielt mindre udvask-
ning af nitrat og pesticider ved ud-
læg af planområdet. 

Overfladevand  X  Der er ingen vandløb indenfor plan-
området, og det nærmeste beskyt-
tede vandløb findes ca. 600 m mod 
V-NV og løber parallelt med Planta-
gevej. Vandløbet er forbundet med 
et moseområde med en sø, som 
ligger indenfor planområdet og lige 
vest for Jerstal Renseanlæg. 

Herudover findes der en anden lille 
sø indenfor området, på grunden 
til ejendommen ved Gelsåvej 7. 

Ca. 25 m øst for planområdet, på 
matriklen ved Vojensvej 4, findes 
en sø. 

Der er andre mindre søer i området 
omkring planområdet. Afstanden 
til de nærmeste søer er ca. 500-900 
m.  

Større søer findes syd for Over Jer-
stal, ca. 1,3 km mod SØ. Den vest-
ligste af disse søer er omgivet af sø-
beskyttelseslinjer. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Geld Å, som er omgivet af åbeskyt-
telseslinjer, løber ca. 1,4 km SV for 
planområdet. 

Det kan ikke afvises, at indvinding 
under grundvandsspejlet kan have 
en påvirkning på nærliggende 
vandløb og øvrige nærliggende 
våde naturområder beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, hvis 
der sker ændringer i vandstanden i 
området som følge af indvinding. 
Det vurderes, at sandsynligheden 
for væsentlige, varige påvirkninger 
er lille. 

Udledning af spilde-

vand 

X   Der udledes ikke spildevand i for-
bindelse med råstofgravning. 

Støj og vibrationer   X Der er ikke kendskab til støjende 
virksomheder i nærheden af plan-
området. 

Ledningsoplysninger 

POL ledninger   X Ingen kommentarer fra forsvaret. 

Naturgasledninger  X  Ledning går igennem området. 

El-ledninger  X  Flere ledninger gennemskærer om-
rådet, heriblandt en luftledning i 
den sydlige del.  

Kloakledninger  X  Flere spildevandsledninger gen-
nemskærer området i den nordlige 
og vestlige del, og nogle løber langs 
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Begrundelser/Bemærkninger 

den nordligste områdeafgræns-
ning. 

Telefon- og datakabler  X  Flere ledninger gennemskærer om-
rådet. De løber langs Gelsåvej, Vo-
jensvej og Plantagevej og løber ud 
til ejendommene indenfor områ-
det. Fiberledninger fra Banedan-
mark overlapper desuden ca. 90 m 
med området længst øst. 

Vandforsyningslednin-

ger 

 X  Ledninger fra Over Jerstal Vand-
værk indenfor området langs 
Gelsåvej. 

Andre planer og relevante påvirkninger 

Kommuneplan  X  Planområdet omfatter rammepla-
nen 13.40.EH.01 (1) Erhvervsom-
råde Gelsåvej.  I området er der 
arealer defineret med følgende re-
levante bindinger: Støjbelastet 
areal, Særlig værdifuldt landbrugs-
område, Naturbeskyttelsesområde, 
Beskyttede sten- og jorddiger, Be-
skyttede naturtyper, Råstofområ-
der, Område med særlige drikke-
vandsinteresser, Nitratfølsomme 
indvindingsområder, Nitratføl-
somme indsatsområder. Planområ-
det grænser op til arealer med 
Fredskov. 

Natur og vandplan   X Anvendelsen strider ikke mod 
Vandplan -Hovedvandopland 1.10 
Vadehavet. 
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Begrundelser/Bemærkninger 

Affaldsplan X    

Trafikplan X    

Regional udviklingsplan   X Der er ikke modstridende interes-
ser i Den Regionale Udviklingsplan. 

Agenda 21   X Anvendelsen strider ikke mod 
Agenda 21 strategien. 

Spildevandsplan X   Der er ikke modstridende interes-
ser i spildevandsplanen. 

Vandforsyningsplan   X Området ligger inden for forsy-
ningsområdet til Over Jerstal Vand-
værk.   Der er registreret vandfor-
syningsboringer inden for planom-
rådet og i nærområdet. 

Landsplandirektiv   X Der er ingen udpegninger ifølge 
landsplansdirektiver. 

Afstand til Billund Luft-

havn 

  X 61,1 km. 

Afstand til Esbjerg Luft-

havn 

  X 58,2 km 

Afstand til Sønderborg 

Lufthavn 

  X 41,3 km 

 

2.1 Kumulative effecter 

Planområdet ligger indenfor råstofinteresseområder. Ca. 1,8 km øst for det planområdet og øst 

for Over Jerstal findes et aktivt graveområde for sand, grus og sten, et efterbehandlet område og 
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et, som er under ansøgning. Ca. 1,5 km mod V-SV, vest for Neder Jertal findes et efterbehandlet 

graveområde, og ca. 3,2 km mod nord findes et afsluttet graveområde. I større afstand findes ca. 

8,3 km mod V-SV, vest for Hyrup, et aktivt graveområde for sand, grus og sten. Ca. 11,0 km mod 

nord, nord for Bæk, findes også aktive (og afsluttede) graveområder for sand, grus og sten, og 

tæt vest herfor findes et område, hvor der er indgivet forslag til et graveområde for sand, grus og 

sten, som screenes sideløbende med dette (Oksenvad Ejerlav, Oksenvad). Ca. 13,0 km mod NV, 

øst for Kastrup, findes endnu et område, hvor der er indgivet forslag til et graveområde (Kastrup), 

og som screenes sideløbende med dette. Ca. 12,2 km mod syd, ved Rødekro og Mjøls, findes flere 

aktive, efterbehandlede, afsluttede, bortfaldne graveområder for sand, grus og sten, samt områ-

der under ansøgning. Hvis planområdet, samt de beskrevne eksisterende aktive graveområder 

tættest på, medtages i Råstofplan 2020, og der indvindes i flere områder samtidig, kan der være 

kumulative effekter. 

Der kan forekomme kumulative effekter på grundvandsstanden, hvis der indvindes fra flere nært-

liggende grusgrave under grundvandsspejlet samtidig. Sådanne kumulative effekter vil kunne på-

virke de omkringliggende våde naturtyper samt vandindvinding. Der er som nævnt 1,8 km til det 

nærmeste aktive graveområde, hvorfor der ikke forventes særlige kumulative effekter på grund-

vandet i samspil med dette.  

Der kan forekomme kumulative effekter i fht. støj og trafik fra råstofgravning, ved samtidig ind-

vinding fra flere nærliggende graveområder.  

Der er ikke kendskab til andre virksomheder eller aktiviteter, som kan bidrage til kumulative ef-

fekter. 

De arbejdspladser, som vil forblive eller opstå i området i forbindelse med råstofindvindingen, vil 

bidrage positivt til lokalsamfundet, sammen med eksisterende og kommende virksomheder. 

 

2.2 Sammenfatning  

I den indledende miljøscreening er der identificeret en række miljøforhold, som kan blive påvir-

kede ved realisering af råstofplanen inden for dette specifikke råstofgraveområde. Disse miljøfor-

hold skal derfor indgå i miljørapporten, hvor der ses nærmere på bl.a. planens retningslinjer og 

tilretninger heraf, påvirkningsgrad, afværgeforanstaltninger og eventuelle ændringer i områdets 

afgrænsning.  

 

Følgende emner vil indgå i miljørapporten:  

 

 Befolkning og sundhed (Støjpåvirkning)  
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 Naturinteresser (Natura 2000 område, § 3 beskyttet natur, sjældne, udryddelsestruede 

el. fredede dyr, planter el. naturtyper, fredskov)  

 Kulturhistorie og landskab (Landskabelige værdier, Kulturmiljøer, bevaringsværdige byg-

ninger og kirker, Jordbrug, Beskyttede sten- og jorddiger)  

 Trafik og transport (Trafikafvikling/-kapacitet, Sikkerhed/tryghed, Støj fra trafik)  

 Ressourceanvendelse (Arealforbrug)  

 Forurening miljøfremmede stoffer mm. (Luft/emissioner og lugt, Jordforurening, Grund-

vand og vandforsyning, Overfladevand)  

 Ledningsoplysninger (Naturgasledninger, El-ledninger, Kloakledninger, Telefon- og data-

kabler, Vandforsyningsledninger) 

 Andre planer (Kommuneplan)  
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BILAG 2 

HØRING AF BERØRTE MYNDIGHEDER  

 

 

Der er i perioden mellem den 19. august 2019 til 6. september 2019 gennemført en høring af de 

berørte myndigheder i forhold til indholdet i miljøvurderingen for de konkrete graveområder. 

Høringen er gennemført i overensstemmelse med § 32, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og konkrete projekter (VVM)42. 

 

Der er foretaget en høring af Haderslev Kommune, Sydvestjyske Museer som ansvarligt arkæolo-

gisk museum, Region Syddanmark, Klima og Ressourcer og Miljøstyrelsen. 

 

Region Syddanmark har sendt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse høringen igen i november 

2020, da der var en fejl i mailadressen ved den oprindelige høring. 

 

Haderslev Kommune 
Vandforsyningsboringer 

I forhold til vandforsyningsboringer som bruges til forsyning af drikkevand til privat husholdning.  

Skulle det ske at boringen løbe tør for vand eller bliver forurenet, skal der lige nævnes at ifølge 

vandforsyningsplanen gives der ikke tilladelse til at lave en ny boring hvis ejendommen kan til-

sluttes og forsynes fra et vandværk.  

 

Svar: Kommunens bemærkninger beskrives i miljørapporten.  

 

Veje 

Hvis der skal rådes over vejareal til noget så skal der søges om råden her; 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/kommuner/Haderslev/Ansoegning_om_raaden_over_vejare

al_vedr_opstilling_af_materiel_paa_kommuneveje  - Det gælder hvis der skal ske noget over 

kommunale vejarealer. 

 

Svar: Evt. råderet over vejareal vil blive håndteret i forbindelse med konkrete gravetilladelser. 

 

Veje ved Over Jerstal 

Konsekvenser for trafiksikkerhed, trafikafvikling og slid på vejen bør belyses på de for tilslutning 

til Gelsåvej, Vojensvej og til Plantagevej - såfremt alle tilslutningsmuligheder holdes åbne. Ved 

vurderingen inddrages kørebanebredden på vejene (særligt Plantagevej), ligesom trafikantarterne 

på strækningerne inddrages. 

 

Projektområdet er placeret på begge sider af Gelsåvej. Såfremt dette medfører ”intern” kørsel 

mellem de to projektområder, bør konsekvenserne for trafiksikkerhed, kapacitet og vejslid af 

denne kørsel belyses.  

 

Vojensvej er en klasse 1 vej, Trafikvej, Gennemfartsvej 

Gelsåvej er en klasse 2 vej, Trafikvej, Fordelingsvej. 

Plantagevej er en Klasse 3 vej, Primær lokalvej 

 

Såfremt Flyvestation Skrydstrup skal udbygges, så indgår Plantagevej som adgangsvej til bygge-

pladsen. 

                                                   
42 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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Svar: På nuværende planlægningsniveau kendes omfang af trafik, ruter mv. ikke. I forbindelse 

med konkret gravetilladelse vil emner som trafiksikkerhed, trafikmængder mv. blive beskrevet og 

vurderet nærmere.  

 

Øvrigt 

Der skal tegnes udenom beskyttelsesområder såfremt det er muligt. 

 

Svar: I udlagte graveområder kan der være arealer der er beskyttet efter anden lovgivning. I 

nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at vente med at tage stilling til eventuel dispensati-

on til der foreligger en konkret ansøgning om tilladelse til råstofgravning.  

 

 

 
Museum Sønderjylland 
Udtalelse i henhold til museumslovens § 23: Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev har 

modtaget høringsbrev med miljøvurderingsmateriale og har foretaget arkivalsk kontrol og 

arkæologisk vurdering af indvindingsområdet. Indvindingsområdet omfatter dele af matriklerne 6, 

9, 16, 18, 39, 82, 84a, 84b, 109, 111, 214, 295, 387, 389, 651, 732, 750, 755, 771, 801 og 

7000d Over Jerstal ejerlav, Vedsted sogn. 

Indvindingsområdet er på ca. 151,4 hektar (se kortbilag). 

 

Området er beliggende mellem Over og Neder Jerstal på relativt fladt terræn. Indvindingsområdet 

er ‐ ud fra reliefkort og historiske luftfotos at dømme ‐ ikke destrueret ved tidligere indvinding. 

Der er flere ejendomme på arealet. 

Museet har tidligere foretaget forundersøgelser og reelle undersøgelser på dele af arealet. Disse 

er markeret med gult på kortbilagene. Det drejer sig om det sydvestlige hjørne (06/1907‐

8.1.10c) samt omkring en ejendom ved Gelsåvej østligst i arealet (sb. 372, Vedsted sogn, HAM 

4760). Disse områder betragtes som færdigundersøgte. 

Desuden er der i 1994 blevet fulgt et kloakeringsarbejde i et 10 meter bredt tracé nordligst på 

arealet. I den forbindelse blev der blandt andet gjort fund af huse fra bronzealder og førromersk 

jernalder (sb. 361, Vedsted sogn, HAM 3148). Det formodes, at disse huse er den del af en større 

boplads, der strækker sig over det pågældende projektområde. 

Der er inde på projektområdet registreret fund af væsentlige, jordfaste fortidsminder. Det drejer 

sig om en gravhøj sydligst på projektområdet (sb. 274, Vedsted sogn). Mod nordøst er der er 

fundet en stenøkse fra stenalderen (sb. 374, Vedsted sogn). 

Tæt omkring projektområdet er der registeret adskillige jordfaste fortidsminder fra alle perioder. 

Umiddelbart vest for indvindingsområdet findes det af Kulturministeriet i 2005 udpegede 

kulturarvsareal af international betydning Over Jersdal (sb. 370, Vedsted sogn). Her følger en 

kort beskrivelse: 

”I umiddelbar nærhed af den ældre romertids gravplads, som har givet navn til kulturkredsen 

"Over Jersdal‐kredsen", er der ved prøvegravning fundet meget velbevarede spor efter både 

urnegravplads og boplads (sb. 367). Prøvegravningen har påvist, at det sandsynligvis drejer sig 

om en ældre romertids rækkelandsby. Prøvegravningen viste, at hustomterne var meget velbeva-

rede med bl.a. spor efter båseskillerum, ligesom der blev fundet spor efter jernudvinding i til-

knytning til landsbyen. En korsformet fibula fremkommet ved detektorafsøgning af pladsen (sb. 

367) tyder på, at ældre romertidslandsbyen ikke er den eneste landsbyfase på stedet. Den nys 

fundne ældre romertidslandsby er væsentlig, idet det her ikke blot er muligt ved en arkæologisk 

undersøgelse at relatere landsby og gravplads til hinanden, men vigtigere, at sætte landsbyen i 

forbindelse med en velundersøgt og væsentlig gravplads ‐ Over Jersdalgravpladsen ‐ et arkæolo-

gisk "locus classicus".” 
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Der er registreret flere gravhøje (blandt andre sb. 24‐28, 106, 275, Vedsted sogn). Der er også 

registreret bopladsspor fra middelalder og nyere tid (sb 359, Vedsted sogn, HAM 3153). 

På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at der inde for projektområdet findes væsentlige 

jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af Museumslovens §27. Disse fortidsminder skal iflg. 

Museumsloven udgraves, hvis de berøres af anlægsarbejdet. 

Museet anbefaler derfor, at der bliver foretaget en frivillig forundersøgelse af projektområdet 

med henblik på at afgrænse omfanget af det/de jordfaste fortidsminder, inden anlægsarbejdet 

går i gang. Da projektområdet overstiger 5.000 m2, skal udgifterne til forundersøgelsen ‐ jf. 

Museumslovens § 26.2 – afholdes af bygherre. 

Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på arealet, skal disse udgraves, inden de 

ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så 

en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af 

bygherre. 

De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27. Derfor skal man, hvis man ved 

anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører 

fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev. 

 

Svar: Miljørapporten beskriver og vurderer på museets opmærksomhedspunkter. Vedr. frivillig 

forundersøgelse forud for anlægsarbejdet er det først relevant i forbindelse med ansøgning om 

gravetilladelse. 

 
Region Syddanmark, Klima og Ressourcer 
Sundhedstilstand: (Forhold, der bør vurderes) Der er lagt en forudsætning ind om, at vilkår i 

tilladelsen overholdes. Det må være en konkret vurdering i tilladelsen og ikke en forudsætning i 

miljøvurderingen. 

 

Svar: Det er korrekt, at miljøvurdering ikke laves under forudsætning af, at vilkår i en evt. tilla-

delse overholdes. 

 

Plante og dyreliv: (Forhold, der bør vurderes) Hvis vandhullerne kan indeholde bilag IV arter bør 

det også undersøges. 

 

Svar: Der er ikke registreret arter på habitatdirektivets bilag IV i beskyttede naturtyper indenfor 

det miljøvurderede areal. Der er ikke foretaget registreringer i forbindelse med udarbejdelse af 

denne miljørapport.  

 

Arkæologiske forhold og fortidsminder: (Forhold, der bør vurderes) Vi oplever ofte at høringssvar 

fra lokale museer er mere detaljeret end de data vi selv kan fremskaffe. 

 

Svar: Der er indhentet høringssvar fra Museum Sønderjylland. 

 

Vandforbrug: (Forhold, der bør vurderes) Det er forhold som kan påvirke omkringliggende natur 

og vandløb. Vurderingen er ikke underbygget, når vandforbruget ikke kendes. 

 

Svar: Miljøvurderingen laves på baggrund af den viden, der er i indeværende fase (plan).  

 

Lys og refleksioner: (Forhold, der bør vurderes) 

 

Svar: Forholdet vurderes i miljøvurderingen. 
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Afstand til Billund Lufthavn bør erstattes af Afstand til Skrydstrup (Forhold, der bør vurderes) idet 

afstand er under 10 km. 

 

Svar: Skrydstrup er ikke angivet på Plandata, som en lufthavn med risiko for fuglekollisioner. 

Skrydstrup vurderes dermed ikke nærmere. 

 

Kumulative forhold: Der er ingen aktive råstofgrave SV for Hyrup længere. 

 

Svar: Oplysningen tages til efterretning. 

 

Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen er blevet hørt i forbindelse med afgrænsningen miljørapporterne. Idet det forud-

sættes at de statslige interesser behandles i miljørapporterne, foretrækker Miljøstyrelsen at vente 

med kommenteringen til de konkrete vurderinger foreligger sammen med forslaget til råstofplan. 

 

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 
Graveområdet ved Over Jerstal med råstofindvinding under grundvandsspejl, er meget problema-

tisk på grund af nærheden til Flyvestation Skrydstrup, samt den potentielle forøgelse af tilstede-

værelse af større fugle. Større fugle øger risikoen for stor skade på fly, med potentialet til kata-

strofale konsekvenser for fly samt pilot.  

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse meddeler, at hvis graveområdet ved Over Jerstal fasthol-

des og udpeges i kommende Råstofplan, vil der blive rejst indsigelse mod området i forbindelse 

med høring af planen. 

 

Forslagene til nye graveområder er vurderet i forhold til flysikkerhed på Flyvestation Skrydstrup, 

da de ønskede råstofindvindingsområders placering er beliggende i nærhed af Flyvestation 

Skrydstrup. 

 

I forbindelse med vurdering af graveområderne er der kigget på de generelle sikkerhedsregler om 

etablering af vådområder indenfor grænserne af flyvestationens flyvesikkerhedszone samt vild-

konsulentens viden om trækfuglenes naturlige ruter i de områder, hvor råstofindvindingen ønskes 

etableret. 

 

Placering af råstofindvindingsområder meget tæt på en flyveplads, er problematisk i forhold til 

ændring af tilstedeværelsen af fugle. Generelt er det ikke foreneligt med drift af en flyveplads, 

idet en del af råstofudvindingen ofte finder sted under grundvandsspejlet. Samtidig fremstår 

disse indvindingsområder erfaringsmæssigt ofte som vådområder når de efterlades. 

 

Svar: Oplysningerne tages til efterretning. 
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