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Henvendelser fra borgere

Helene Bach og Jens M. Christensen, Aslundvej 52, Vester Hassing
Følgende bemærkninger har vi til ovenstående.
Landskabelig værdi:
Området er udlagt som et særligt værdifuldt landskab og skovrejsningsområde. Herudover indgår det
som en del af en grøn forbindelse (skovkile).
Her er et karakterfuldt og kuperet landskab. Dette landskabstræk mener vi virkelig er værd at bibeholde. Dette er også et vigtigt emne i kommuneplanens retningslinje, at karakteristiske træk ikke udviskes. I den oprindelige fredningsplan står der, at råstofindvinding og terrænændringer må ikke foretages. Vi kan da kun opfordre til, at oprindelige målsætninger overholdes.
Man forsøger at tage hensyn, således at området efterbehandles så det udvikles til et område med
fokus på de natur- og landskabsmæssige værdier med mulighed for rekreativ anvendelse – Vi er ikke
i tvivl om at området kan efterbehandles så det bliver pænt, men områdets nuværende træk kan ikke
genskabes.
Risiko for forurening af grundvandsressourcen:
Vi er klar over, at der stilles krav og vilkår til teglværket om, at der ikke sker indvirkninger på grundvandsressourcen. Men et er hvad ens bedste intentioner er, og hvad man forsøger at undgå - men
hvad sker der i virkeligheden. Vel vidende at man ikke altid kan ”gå med livrem og seler”, så er vi
skeptiske.
Det pågældende areal ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD og nitrat følsomme
områder samt indsatsområde med hensyn til nitrat). Fakta er, at der fjernes jordlag. Vi mener hermed
at grundvandet bliver mindre beskyttet. Grundvandsspejlet ligger jf. potentialekort i kote 6-8,5 m.
Hvor langt borer teglværket efter sand? Kan der ske fejl? Der forventes ingen indvinding under grundvandsspejlet – forventes er ikke nok for os, vi vil have garanti.
Der vil være risiko for spild af olie og andre forurenende stoffer – vi kan være bekymrede for, at påvirkningen måske ikke er så lille som beskrevet i miljøscreeningen. For os vejer beskyttelse tungere
end benyttelse. Vi vægter grundvand og rent drikkevand højere end co2 udledning ved transport, som
netop har været talt meget om, i forbindelse med dette udgravningsområde. Ved råstofindvinding inden for dette område begrænses/afskæres muligheden for at vandselskaber kan inddrage nye kildepladser, hvis behovet måtte opstå – det opstår måske. Det er jo netop oppe i medierne i tiden, at
grundvandsboringer må lukke pga. forurening. Mulighed for nye kildepladser bør værdsættes.
Dyreliv:
Jævnfør DOF basen er der registreret fugle på den nærmeste lokalitet, Vester Hassing 9. Disse er
fredede fuglearter og flere er på den danske rød-og gulliste, eller på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag
1. Ligeledes er der arter på habitat direktivets bilag 4. Disse kræver høj beskyttelse, så deres yngel
og rasteområder ikke forringes. Det synes svært, at overholde forbuddet om ikke at forringe yngel og
rasteområder i et område hvor der graves sand, og ikke mindst når det strækker sig over mange år.
Man vil tjekke om der er træer med hulheder og spættehuller, og redetræer til rød glente må ikke fældes – mon rød glente ønsker at yngle, hvis der graves over en længere periode? Vi synes kommunen
og regionen er forpligtiget til at tage hensyn og lade enhver tvivl komme de nævnte arter til gode. Miljøscreeningen har tidligere vurderet dette som en mindre påvirkning. Vi vil mene den er væsentlig.
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Andet:
Vi der bor i området er ikke flyttet på landet for at der er en afbødende foranstaltning som et rekreativt
område, hvor alle kan færdes, men fordi vi netop vil undgå at alle færdes hvor vi bor.
Vi frygter også, at har teglværket først fået lov at grave på et område, søger de videre om det oprindeligt foreslåede areal. Har man først fået tilladelse et sted er det som regel nemmere næste gang.
Og så bliver der et stort område hvis karakteristiske træk udviskes og hvor OSD, NFI og IO nedprioriteres kraftigt. Det pågældende areal skulle, efter vandværkets udsagn, være et af kommunens bedste
vandreservoir, hvor det påtænkes at hente det meste af gl. Hals kommunes vandforsyning i fremtiden. Er det virkelig værd at ”gamble” med et sådant område?
Herforuden kommer de mange gener som de tre ejendomme, der ligger klods op af det foreslåede
graveområde samt de omkringliggende ejendomme der ligger i området tæt på, må leve med.
•
•
•

Støj
Vibrationer
Støvgener

Trafikpåvirkning/sikkerhed:
Der er skolebørn og FDF, motionister med flere på cykel til og fra skole og til og fra Aslundplantagen.
Generne forekommer jo ikke i en kort årrække, men gennem 20-30 måske 50 år.
Området omkring den forslåede udgravning rummer mindre erhvervsdrivende, bl.a. en blomsterbutik
lige op af graveområdet, en travtræner/hesteopdrætter m.m. Disse vil uden tvivl blive påvirket negativt
af udgravningen.
Udgravningen vil efter vores mening medføre, usælgelige huse, i hvert tilfælde en stor værdiforringelse. Vi kan ikke leve med, som skrevet i tidligere miljøscreening, ” at ejendomspriserne på sigt bliver påvirket positivt, hvis der efterbehandles til bl.a. naturformål og rekreative arealer”. Vi taler jo om
10-50 år. Der er vi pensionerede og har måske ønsket at sælge hus i lang tid. Det er ikke rimeligt, at
en række ejendomme og små erhvervsdrivende skal bøde økonomisk for, at det store private erhvervsliv tjener penge.
Vælger man at se bort fra, efter vores mening al sund fornuft, og ikke tage hensyn til tidligere beslutning om at området er beliggende, hvor det er udpeget som særligt værdifuldt landskab og som område med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområde og indsatsområde med
hensyn til nitrat, så mener vi det er en katastrofe.

Gitte Dam & Nikolaj Johansen, Houvej 355, Ø. Hassing
Vi skal ved nærværende 2. høringssvar fastholde indsigelserne mod ovenstående forslag.
En reducering af graveområdet giver ikke anledning ændret opfattelse, da den sydlige del af graveområdet netop er udpeget som særligt værdifuldt landskab, ligesom adgangs- og transportvejene ikke
er yderligere behandlet i forslaget.
Det bemærkes at der i Region Nordjyllands forslag til tillæg nr. 1 til Råstofplan 2016 anføres, at sikkerheden for bløde trafikanter kan afhjælpes ved trafikregulering (fx nedsætning af hastighed). Dette
er en svag og meget uforpligtende vurdering. Region Nordjylland bedes anerkende, at enhver utilsigtet kontakt mellem en tung lastbil og en blød trafikant, kan have fatale konsekvenser for sidstnævnte.
Dette uanset hastighed. Et op imod 50 tons tungt lastvognstog er ikke naturligt hjemhørende på en
landevej af denne størrelse og med dette forløb. Vi finder det kritisabelt at Region Nordjylland ikke har
medtaget et eneste forhold omkring trafiksikkerhed i deres forudsætninger for, at der kan gives tilladelse til råstofindvinding i området (side 7 af 40).

Side 4 af 14

Region Nordjylland bør, forud en eventuel godkendelse, formulere konkrete krav til ansøger i forhold
til adgangs- og transportveje, samt ligeledes indeholde beslutninger om, hvorledes trafiksikkerheden
fremmes i nærområdet forud for indvindingens påbegyndelse.

Jesper Sudergaard, Aslundvej 57, Vester Hassing
Som beskrevet i rapporten, synes jeg det vil ødelægge vores flotte kuperet terræn. Det tæt på fredet
gravhøje, vores drikkevand, byen. Det må da være muligt at grave et andet sted hvor man ikke risikere at ødelægge så meget.
Vi ønsker IKKE at der bliver gravet.

Henrik R. Sørensen og Louise K. Christensen, Skindbjergvej 17,
Vodskov
Vi ønsker ikke, at der udlægges nyt graveområde ved Vester Hassing i Aalborg kommune.
Grundvand;
Der er i foroffentlighedsfasen gjort indsigelser fra Grundvandssamarbejdet i gl. Hals kommune, hvor
de gør opmærksom på indsatsplan OSD 1469, og at råstofindvinding vil begrænse deres muligheder
for at inddrage nye kildepladser.
Aalborg kommune har i skrivelse til region Nordjylland d. 25 april 2018 gjort opmærksom på at deres
høringssvar i forhold til grundvand handler om, at det ikke er lovligt at indvinde vand, når et område er
udlagt til råstofindvinding.
Aalborg kommune har d. 28 juni 2018 /(Bemærkninger til høring af scooping på udlæg af graveområde ved Vester Hassing) påpeget, at det bør belyses hvordan grundvandet påvirkes og drikkevandsinteressen sikres på kort og lang sigt. Der er efter vores mening ikke taget hensyn til dette i miljørapporten og i redegørelsen fra Cowi.
Der bør ikke etableres et råstofområde i et område, hvor der kan være behov for at indvinde grundvand.
Landskabet;
Området er udpeget som særligt værdifuldt landskab i Aalborg kommunes kommuneplan. I den
gamle fredningsplan for området står der, at råstofindvinding og terrænændring ikke må foretages. Vi
opfordrer til, at disse planer respekteres.
Det vil være et stort tab for borgerne i Vester Hassing og omegn, hvis en råstofgrav etableres. Området er meget naturskønt, og mange bruger det til friluftsoplevelser, løb, på hesteryg, cykel osv.
Råstofplan 2016;
Råstofplan 2016 er trådt i kraft, områderne og udledning af CO2 for råstofindvinding er vedtaget.
I Råstofplan 2016 står; ”Med de områder, der er udlagt i Råstofplan 2016 vurderer Regionsrådet, at
der findes kvalitetsmaterialer af sand, grus og sten til bygge- og anlægsopgaver 24 år frem i tiden”.
Randers Tegl A/S har adgang til materialer i et allerede etableret råstofområde.
Det er efter vores mening upassende at komme med en ansøgning udenfor planlægningsperiode,
hvor transportafstand og dermed økonomi for en privat virksomhed er ansøgningsgrundlaget.
Dyreliv og borgerhensyn;
Der bør tages hensyn til de dyrearter, der lever i området. Der er 8 arter som bør beskyttes efter habitatbekendtgørelsens bilag 11- de såkaldte bilag 4 arter.

Side 5 af 14

Der ligger flere ejendomme meget tæt på det foreslået graveområde. Støv, støj, vibrationer, tung
transport og lyskilder vil genere mange mennesker.
Ejendomspriserne vil påvirkes negativt, som følge af råstofindvinding, med store økonomiske tab til
følge.
Fejloplysninger:
I sagsfremstilling for regionsrådet d. 25 september 2018 står der, at det eneste alternativ er at hente
sand i Lyngså 35 km væk. I ”Forslag: Tillæg til råstofplan 2016, udlæg af graveområde til indvinding
af sand ved Vester Hassing i Aalborg kommune” står der at Lyngså er 26 km væk.
Der er således ikke enslydende oplysninger i det fremlagte materiale.

Karina Teilskov og Stefan Lynge Sørensen, Aslundvej 34, Vester
Hassing
På følgende grundlag
Vi driver detail virksomhed på vores ejendom på 6.år, som vil blive berørt at gravearbejdet i negativ
retning. Vores kunder påskønner den fantastiske natur som vi er omgivet af, og vi frygter at opgravning af området vil være medvirkende til, at kunderne bliver væk hvis vi kommer til at ligge klods op af
en ”grusgrav”, ydermere vil det give støjgener for medarbejderne og kunderne i butikken. For ikke at
tale om støv og svineri i forbindelse med gravearbejdet, kombineret med vinden i det åbne landskab!
Området omkring en evt. udgravning rummer en del mindre erhvervsdrivende der med stor garanti vil
blive påvirket i negativ retning hvis der gives tilladelse til at grave. Foruden vores egen butik som i
dag har 5 medarbejdere tilknyttet, ligger er også travtrænere/hesteopdrættere, tømrerfirma, landbrug
og foderstoffen. Så alt i alt er der risiko for at man ødelægger disse små/store erhverv for at EN større
kan komme til.
Vi finder det heller ikke rimeligt at vi for ca. 2½ år siden blev tvunget af kommunen til at fjerne vores
forholdsvise neutrale skilt ved indkørsel til virksomheden, da de vurderede at det var skæmmende for
naturen, da vi ligger i kommunens særlig naturskønne område. For så at en anden virksomhed kan
komme og grave området op til gene for vores virksomhed, og ødelægge naturen i området.
Efter en gennemgang af kortmaterialet, kan vi se at graveområdet ligger inden for vandbeskyttelsesområdet, som efter vandværkets udsagn skulle være et af kommunens bedste vand reservoir, hvor
de påtænker at hente det meste af Gl. Hals kommunes vandforsyning i fremtiden. Det vil være en katastrofe at ødelægge den mulighed, da rigtig mange borgere vil blive berørt, hvis vandet forurenes
ved opgravning af området.
Endvidere kan vi se at området omkring Houvej/Aslundvej er blevet mere trafikeret de seneste år, der
er rigtig mange skole/institutionsbørn, motionister og beboere der færdes til og fra Aslundskoven, Vi
kunne godt frygte for deres sikkerhed med endnu mere tung trafik på vejene.
En opgravning af området vil også påvirke vores huspris i negativ retning mens gravearbejdet står på
(vurderes af teglværket til at vare 20 -30 år nær vores ejendom, efter deres eget udsagn). Det vil bevirke at vi mister friværdi i vores ejendom og dermed får svært ved evt. at låne penge til forbedringer
på ejendommen. Samt et salg af ejendommen, når alderen er til det, synes også at blive helt umuligt.
Det er vi på ingen måde interesseret i.
Vi kan overhovedet ikke på nogen måde anbefale at der gives lov til at grave i så skønt et naturområde, da det kommer til at give gener for rigtig mange mennesker, både beboerne i området, alle de
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institutioner, foreninger og private personer der benytter området for den skønne natur og det dyreliv
vi har i området. Det vil blive et tab for lokalområdet, og meget lange udsigter inden området er retableret igen.
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2

Henvendelser fra myndigheder

Banedanmark
Banedanmark har ingen bemærkninger til nyt graveområde ved Vester Hassing

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Aalborg Kommune har den 2. oktober 2018 modtaget høring på forslag til tillæg nr. 1 til Råstofplan 2016
for udlæg af et nyt graveområde ved Vester Hassing i Aalborg Kommune.
Forud for høringen har der været en fordebat og møder vedrørende arealet. Det er oplyst, at arealet er
reduceret fra 29,3 ha til knap 12 ha efter møder med henholdsvis Aalborg Kommune og Randers Tegl
A/S.
By- og Landskabsudvalget har behandlet forslaget til råstoftillægget på mødet den 22. november 2018
og kan, henset til natur- og grundvandsinteresserne, ikke anbefale at området udlægges som graveområde. Hertil kommer, at den eksisterende råstofplan allerede tilgodeser det samfundsmæssige behov for udvinding af råstoffer.
Planlægningsmæssige og landskabelige interesser
Graveområdet ligger i et område, der er udpeget som særligt værdifuldt landskab og skovrejsningsområde. Endvidere indgår det som en del af en grøn forbindelse i kommunens Grøn-blå struktur.
Det fremgår af Miljørapporten, at regionen vil imødekomme områdets landskabelige interesser ved at
stille krav om efterbehandling til natur og rekreativt område.
Aalborg Kommune finder, at rammen som sådan er for løs og i praksis meget åben uden præcise vilkår.
Hvis Region Nordjylland alligevel vælger at udlægge graveområdet, skal der tages højde for nedenstående forhold.
Grundvand og drikkevand
Graveområdet er placeret inden for område med særlige drikkevandsinteresser, hvorfor Aalborg Kommune skal sikre den fremtidige mulighed for at placere vandindvindingsboringer i området. Det er vurderingen, at graveområdet ligger uhensigtsmæssigt i forhold til den fremtidige vandindvinding, da graveområdet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser.
Det fremgår af miljørapporten, at det primære grundvandsspejl ligger mellem 10-20 meter under terræn
og gravedybden mellem 1-10 meter under terræn.
I miljørapporten konkluderes det derfor, at der vil blive indvundet over grundvandsspejlet eller ned til,
men ikke under grundvandsspejlet.
I Miljørapporten konkluderes det ligeledes, at arealet efter endt indvinding kan anvendes til placering
af nye vandindvindingsboringer. Denne konklusion holder kun, hvis det sikres, at der ikke graves under,
eller tæt på, grundvandsspejlet, da arealer ellers på sigt kan ende som en gravesø. Hvis det ender med
en gravesø, vil det ikke være muligt at etablere nye boringer til indvinding af grundvand.
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På baggrund af ovenstående vurdering mener Aalborg Kommune ikke, at der skal udlægges et graveområde det pågældende sted. Hvis Region Nordjylland alligevel vælger at udlægge graveområdet, skal
der tages højde for nedenstående forhold.
Grundvandsspejlets beliggenhed kan variere og forventes generelt at stige i fremtiden. Aalborg Kommune mener ikke, at der må graves tættere end 1 meter på grundvandsspejlet, hvorfor der samtidig i
fastlæggelsen af gravedybden skal tages forbehold for naturlige variationer i grundvandsspejlets beliggenhed samt fremtidige grundvandsstigninger (klimaforandringer).
Den videre planlægning
Såfremt Region Nordjylland vælger at fastholde udlægget af graveområdet til indvinding af sand ved
Vester Hassing, skal området efterbehandles til natur og rekreativt område. Rammen for efterbehandling er som sådan for løs, og i praksis, meget åben og uden præcise vilkår. Efterbehandlingens nærmere indhold til et natur og rekreativt område skal derfor kvalificeres og belyses væsentligt mere detaljeret fx via retningslinje 1: Anvendelse af graveområder i tillægget til råstofplanen.
Derudover skal der i gravetilladelsen stilles specifikke krav til gravedybden, og på baggrund af områdets
beliggenhed inden for område med særlige drikkevandsinteresser, skal Regionen føre løbende tilsyn
med, om vilkårene i forhold til gravedybden overholdes. Hvis det ender med en gravesø, vil det ikke
være muligt at etablere nye boringer til indvinding af grundvand. Dette forhold skal ligeledes præciseres
fx via retningslinje 1: Anvendelse af graveområder i tillægget til råstofplanen.
Trafikforhold
I forhold til de trafikale og vejmæssige forhold er der ingen kommentarer.
Øvrige bemærkninger Udover ovennævnte er der følgende mindre redaktionelle bemærkninger:
- Af retningslinje 1 fremgår, at vandområdeplaner og de endelige Natura 2000-planer forventes at ligge
klar i 2015?
- Fotostandpunkterne 5 og 8 fremgår ikke af figur 11.1

Nordjyllands Historiske Museum
Nordjyllands Historiske Museum skal hermed gøre opmærksom på, at museet har væsentlige arkæologiske interesser i det pågældende råstofindvindingsområde. Arealet er således omkranset af fredede
gravhøje, ligesom der findes to overpløjede gravhøje på arealet. Gravhøjene indikerer desuden, at der
kan findes oldtidsbebyggelser i området.
En forundersøgelse af de to mulige gravhøje er derfor nødvendig, inden der kan graves råstof. For den
øvrige del af arealet vil jeg anbefale, at råstofindvinderen lader museet gennemføre en større, arkæologisk forundersøgelse på arealet for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder. En sådan undersøgelse betales af råstofindvinderen.
Fordelen for råstofindvinderen ved at tillade en forundersøgelse er, at museets arkæologer på et meget
tidligt tidspunkt i processen, inden indvinding går i gang, kan afslutte deres arbejde, sådan at indvinding
ikke bliver forsinket af en arkæologisk udgravning.
Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet sig
ikke yderligere. Skulle man efterfølgende ved indvinding alligevel påtræffe fortidsminder, vil udgiften til
en arkæologisk udgravning i det tilfælde påhvile Slots- og Kulturstyrelsen og ikke råstofindvinderen.
En forundersøgelse består i udlægning af et mindre antal, ca. 2 meter brede søgegrøfter, der graves
med en gravemaskine. Dette arbejde følges af en arkæolog, der registrerer eventuelle fortidsminder,
som måtte kunne ses dels i jordlagene og dels i toppen af undergrunden (typisk stolpehuller, affaldshuller, ildsteder, grave og lignende).
På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning på området.
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Henvendelser fra organisationer, foreninger m.v.

Grundvandssamarbejdet i Hals, v. formand John Cooks
2. Offentlighedsfase om udlæg af et nyt graveområde ved Vester Hassing, Aalborg Kommune.
Indsigelse fra Grundvandssamarbejdet i Hals
Grundvandssamarbejdet i Hals, der omfatter alle vandværker i den tidligere ”Hals Kommune” skal herved gøre indsigelse mod den planlagte råstofudvinding der fremgår af ”Forslag til tillæg til råstofplan
2016”, udlæg af graveområde til indvinding af sand ved Vester Hassing i Aalborg Kommune, følgebrev
dateret 2. oktober 2018.
Baggrunden for indsigelsen er, at 2 af vores vandværker, Vester Hassing Vandværk og Skindbjerg
Vandværk begge indvinder vand fra samme grundvandsmagasin, der ligger i et område med særlige
drikkevandsinteresser.
Aalborg Kommune har i 2017 godkendt en indsatsplan for sikring af grundvandet, og det er så op til
vandværkerne at beskytte grundvandet. Begge vandværker er i fuld gang med at leve op til kravene i
indsatsplanen.
Grundvandet i området ligger 50 m – 60 m under terræn og har ingen beskyttende lerlag, vandet har
en alder på ca. 50 år og grundvandet er derfor meget sårbar overfor, hvad der sker på jordoverfladen i
dag. Begge vandværker bruger meget store beløb på sikring af grundvandet, dette kan være spild af
borgernes penge.
Vi kan allerede nu se af vores analyser, at det der sket på jordoverfladen (landbruget brugte sprøjtegifte)
for ca. 50 år siden nu kan registreres i grundvandet.
Der bør tages mest mulig hensyn til geologien. Vi mener at den fremtidige råstofindvinding vil have stor
betydning for grundvandet og hvordan det vil bevæge sig, når der graves i ned til 9 meters dybde, hvor
vand i de øvre lag vil blive blotlagt, med direkte adgang til vort grundvandsmagasin.
Vester Hassing Vandværks indvindingsboringer ligger ca. 320 m fra det påtænkte råstofindvindingsområde.
Skindbjerg Vandværks indvindingsboringer ligger ca. 1000 m fra det påtænkte råstofindvindings-område.
Vi er bekymret for at det store grundvandsmagasin som i dag forsyner begge vandværker, vil lide uoprettelig skade ved, at der foretages råstofindvinding i området og det vil minimere muligheden for etablering af nye kildepladser.
Vi mener, at drikkevand skal udvindes i områder, der er udlagt dertil og råstofindvinding skal ske i
områder der er udlagt til formålet. Staten har senest i 2006 udpeget hele området til at være et om-råde
med særlige drikkevandsinteresser.
Der er ingen belæg for at vurdere præcis i hvilken del af drikkevandsområdet vores boringer får vand
fra, da tilstrømning foregår cirkulært omkring indvindingsboringerne.
Dersom det nye påtænkte graveområde tages i brug og bestående indvindingsboringer må tages ud af
drift på grund af forurening fra det nye graveområde, skal vandværkernes forbrugere ikke belastes med
udgifter til nye kildepladser, nye boringer med tilhørende ledningsnet frem til vandværkerne. Forbrugerne har i forvejen betalt/betaler til beskyttelse af nuværende drikkevandsområde.
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Friluftsrådet Kreds Himmerland-Aalborg v. Børge Poulsen
Friluftsrådet kreds Himmerland Aalborg anbefaler fortsat at undlade gravning i Vester Hassing af hensyn til områdets store landskabelige værdier.
Vi er opmærksomme på, at generne er reduceret med det reviderede forslag, og at der er en større
miljøbelastning ved længere transport af materialer til teglproduktionen.
Vi er også opmærksomme på, at der ikke er friluftsliv i større omfang i området,
Alligevel ønsker vi området bevaret i sin oprindelige tilstand af hensyn til de særlige værdifulde landskabelige værdier i området, sådan som det er anført i kommuneplanen.
Alternativt anbefaler vi, at området efter endt udnyttelse udlægges til natur- og fritidsområde.

Danmarks Naturfredningsforening Aalborg v. Thorkild Kjeldsen
Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Aalborg Kommune har modtaget ovennævnte forslag og
ønsker at fremsætte nedenstående bemærkninger og indsigelser til forslaget.
DN – Aalborg anerkender at regionen har lyttet til nogle af de bemærkninger, som foreningen fremførte
ved for offentlighedsfasen. Området er reduceret fra ca. 29 ha. til ca. 12 ha. De udtagne arealer ligger
nærmest Aslundskoven med de største natur interesser.
Ved en eventuel afgravning, hvor der tinglyses forbud mod spredning af giftstoffer, næringsstoffer og
slam, skal råstofområdet lægges ud til natur- og rekreativt område uden tilførsel af muldjord og andet
overjord.
Men DN – Aalborg er stadig imod, at der laves tillæg til den vedtagne råstofplan i dens 4-årige periode.
Dels bør den samlede Regionale Råstofplan være et udtryk for en afbalancering af ønsker, behov,
natur- og miljøbeskyttelseshensyn m.m. Dels bør råstof indvindere vænnes til at fremkomme med deres
ønsker rettidigt i forhold til arbejdet med den Regionale Råstofplan, der jo ifølge loven udlægger råstoffer til mindst 12 års forbrug i regionen.
DN-Aalborg gør indsigelse mod forslaget til udlæg af graveområde ved Vester Has-sing, dels af de
principielle grunde som anført ovenfor, men også på grund af usik-kerhed for beskyttelsen af drikkevandsinteresserne i området.
Hvis Regionen mod DN’s ønsker arbejder videre med at udlægger det foreslåede graveområde, skal
der efter vores mening stilles flere krav (retningslinjer) for at beskytte grund- og drikkevand og til efterbehandlingen til naturformål.
Forslagets side 6: Retningslinjen er ikke til hinder for erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for landbrug
og fiskeri. DN Forslag: Der kan ikke foretages erhvervsmæssigt byggeri for landbrug og fiskeri på det
foreslåede råstofområde. Efter endt råstofgravning skal området udlægges til naturområde i Kommuneplanen
Forslaget: side 7: ”Det efterbehandlede areal må derfor som udgangspunkt ikke sprøjtes, gødskes eller
på anden måde udsættes for forurening,
der kan påvirke grundvandet”
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DN forslag: Når planen er vedtaget, må der på det udlagte råstofområde ikke bruges nogen form for
giftstoffer, gødskes eller det må ikke udsættes for forurening,
Forslaget: side 7:” Graveområdet Vester Hassing ligger desuden i et område, der af Aalborg Kommune
er udpeget som særligt værdifuldt landskab. Området
skal derfor efterbehandles, så det udvikles til et område med fokus på de natur- og landskabsmæssige
værdier med mulighed for rekreativ anvendelse.
DN forslag: Graveområdet Vester Hassing ligger desuden i et område, der af Aalborg Kommune er
udpeget som særligt værdifuldt landskab. Området skal efterbehandles uden tilførsel af muldjord, eller
nogen form for overjord eller affald. Området skal udvikles med focus på de natur- og landskabsmæssige værdier for næringsfattige naturtyper, som er meget trængt i kommunen.
Desuden ønsker vi en retningslinje som sikrer at gravedybden aldrig kommer nær-mere end 1 meter
over grundvandspejlet.
Opsummering
•
•
12 år.

Vi ønsker ikke at det foreslåede tillæg nr. 1. til Råstofplan 2016 vedtages.
Råstofplan 2016 er udtryk for en balanceret plan med udlagt forbrug i regionen til mindst

Ved en eventuel vedtagelse af forslag til tillæg nr. 1:
•
Vi foreslår skærpede og faste krav til gravedybde
•
Vi foreslår krav om nul former for gødning, sprøjtning eller anden forurening på området.
•
Vi foreslår efterbehandling til næringsfattigt naturområde.
•
Vi ønsker at området planmæssigt udlægges til naturområde med beskyttelse.
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4

Ansøgers supplerende bemærkning

LE34 Aalborg på vegne af ansøger Randers Tegl
I forslaget til retablering, jf. vedlagte kortbilag, af det ansøgte råstofgraveområde beliggende på en del
af matr. 38af, V. Hassing By, V. Hassing har der været 3 bærende hensyn som det er søgt at afveje:
• Landskabsmæssige hensyn
• Offentlig adgang til rekreative naturoplevelser og friluftsliv
• Natur, herunder især biodiversitet og næringsfattige biotoper
Landskab
Et bærende element i modelleringen af landskabet har været at sikre en sammenhæng med det tilstødende randmoræne landskab. Ved at fastholde skrænter og slugter samt en primær øst-vest gående
retning i bakkeformationerne indenfor området sikres en sammenhæng med det omkringliggende landskab.
For at understrege terrænet foreslås det at der plantes træer i grupper på toppen af bakkeformationerne
- dog tilbagetrukket fra skrænterne, så de fremstår fritlagte.
Der sikres variation imellem frie kig ned igennem landskabet og grupper af beplantning der visuelt
afskærmer imod Omfartsvejen.
Offentlig adgang
Der foreslås etableret stier i området, varieret imellem stier egnet for alle, samt stejlere stier for de der
gerne vil udfordres motorisk. Der foreslås ligeledes etableret en mountainbike rute i det bakkede terræn.
På sigt, er det nærliggende at sikre forbindelse fra den planlagte rekreative forbindelse i Hammer Bakker kilen som skal skabe rekreative forbindelser imellem Limfjordskilen og Hammer Bakker.
Natur
Afgravede råstofgrave rummer store potentialer for biodiversitet. De sydvendte skråninger foreslås friholdt og forbeholdt naturlig succession. Tilbageførsel af afgravet muld vil ske væk fra de stejle rå skrænter.
For at give de bedste vilkår for biodiversiteten plantes kun grupper af træer og buske på strategiske
steder. Det resterende areal forbeholdes enten naturlig succession (ingen beplantning eller spredning
af frø) eller spredning af frø fra arter der trives på næringsfattige udpinte jorde. Hvorvidt der vælges at
sprede frø eller ej bør bero på en afvejning af ønsket om hurtigt at opnå et ’færdigt’ resultat eller hensynet til de pionerarter som har helt unikke vilkår i den råjord når råstofgravningen ophører.
I den sydlige del af området, hvor udgravningen er begrænset kan der med fordel laves mindre bakkeformationer der gror til selv, eller beplantes med buske og mindre træer. Herved kan hurtigt sikres en
visuel barrierer imod Omfartsvejen. Udsigtslinjen bør fastholdes.
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Indkomne bemærkninger i 2.
offentlighedsfase
Regional Udvikling
Kontoret for Jordforurening og Råstoffer
Niels Bohrs Vej 30
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