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Afgørelse vedr. ansøgning om ændring af efterbehandling af grusgrav på Præstemarken 26 og 20, 9490 Pandrup
Region Nordjylland har den 1. september 2020 modtaget en ansøgning fra Kaas Grusgrav om ændring af
dele af efterbehandlingen i råstofgraven på Præstemarken 26 og 20, 9490 Pandrup, matr.nr. 1k og 1i Den
mellemste Del, Jetsmark. I ansøgningen beskrives det, at der er ønske om at fjerne støjvolden rundt om
Præstemarken 22, matr.nr. 1ah, og sprede jorden ud på arealet, hvor der senest er gravet grus. Jorden ønskes udlagt med henblik på tilplantning. Volden langs Præstemarken ønskes bibeholdt.

Region Nordjyllands afgørelse
Region Nordjylland har på baggrund af nedenstående og med hjemmel i råstoflovens 1 § 7 og § 10 truffet
følgende afgørelse i sagen.
Region Nordjylland meddeler tilladelse til at sprede muld med henblik på tilplantning på det areal, der fremgår af bilag 1. Tilladelse meddeles under forudsætning af, at vilkår i tilladelse til råstofindvinding af 9. januar
2017 overholdes.
Region Nordjylland gør opmærksom på, at arealet ligger i et område, der ifølge Jammerbugt Kommunes
Helhedsplan 2017 er udlagt som skovrejsning uønsket.
Region Nordjylland meddeler afslag på ansøgning om at bibeholde støjvolden mod Præstemarken, og støjvolden skal derfor fjernes inden efterbehandlingen kan godkendes, jf. vilkår 40 i råstoftilladelse af 9. januar
2017.
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Bekendtgørelse af lov om råstoffer, lovbek. nr. 124 af 26. januar 2017.
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Redegørelse
I Efterbehandlingsplan for den nordøstlige del af det regionale råstofområde Jetsmark-Kaas, som er udarbejdet af Jammerbugt Kommune, er følgende fastsat:
Området efterbehandles overvejende, så det efterlades næringsfattigt, for dermed at skabe et naturområde
som refugie for flora og fauna, hvis levevis er tilpasset næringsfattige miljøer. For at opnå et næringsfattigt
grundlag afhændes muld, der er afrømmet i forbindelse med gravetilladelserne. De efterbehandlede arealer
må som udgangspunkt ikke tilplantes eller tilsås med kulturgræsser el. lign.
Af vilkår 27 i den gældende råstoftilladelse af 9. januar 2017 fremgår det at:
Arealer, der efterbehandles til naturformål uden tilplantning, må som udgangspunkt ikke pålægges muld.
Det er Region Nordjyllands vurdering, at der kan pålægges muld og tilplantes på det ansøgte areal, som
fremgår af bilag 1, da arealet udgør en mindre del af den tidligere råstofgrav, og der derfor stadig vil være
areal for næringsfattig natur.
Arealet ligger i område, hvor skovrejsning er uønsket, jf. Jammerbugt Kommunes helhedsplan 2017.
Ifølge vilkår 40 i råstoftilladelse af 9. januar 2017 skal de etablerede støjvolde fjernes i forbindelse med efterbehandlingen af arealet. Region Nordjylland fastholder dette vilkår af landskabsæstetiske hensyn og visuelle forhold.
Det er Regionens vurdering, at støjvolden langs Præstemarken vil fremstå som en unaturlig vold i landskabet, og at den derfor skal fjernes, når den ikke længere har en funktion i forbindelse med råstofindvinding.
Der foregår og har foregået råstofindvinding flere steder i området omkring Præstemarken, og landskabet er
derfor præget af råstofindvindingen. Regionen har vurderet, at det er væsentligt at fjerne volde og andre installationer, som er etableret i forbindelse med råstofindvinding. På den måde skabes et mere sammenhængende landskab, når råstofindvindingen er færdiggjort, så landskabet ikke opsplittes af de enkelte råstofgrave.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven2
Region Nordjylland har vurderet projektet på baggrund af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a. Region
Nordjylland har udarbejdet en VVM-screening i forbindelse med den gældende råstoftilladelse og truffet afgørelse om, at råstofindvindingen ikke er underlagt VVM-pligt. Det er Region Nordjyllands vurdering, at ændringen i efterbehandlingen ikke vil give anledning til ændringer i screeningen, da det vurderes, at efterbehandlingen vil kunne tilpasses landskabet. Region Nordjylland træffer afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ændringen. Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.
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Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 1225 af 25. oktober
2018.
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Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)3
De nærmeste Natura 2000-områder, nr. 12 Store Vildmose, nr. 248 Saltum Bjerge og nr. 193 Ejstrup Klit og
Egvands Bakker, ligger hhv. ca. 5 km øst, ca. 6 km nord og ca. 8 km vest for råstofgraven.
Region Nordjylland har vurderet, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områderne væsentligt, hvorfor det er
besluttet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for den ansøgte ændrings påvirkning af Natura 2000-områderne.

Bilag IV-arter
Region Nordjylland har i forbindelse med tilladelse til råstofindvinding vurderet indvindingens påvirkning af
bilag IV-arter. Der var ikke kendskab til bilag IV-arter i umiddelbar nærhed af arealet, og Region Nordjylland
vurderede, at indvindingen ikke påvirker bilag IV-arter negativt.
Ifølge opslag på Naturbasen den 6. oktober 2020 og oplysninger fra Jammerbugt Kommune er der registreret strandtudser på arealet. Strandtudserne yngler på de lavvandede områder i gravesøerne, og Region
Nordjylland vurderer, at denne afgørelse om efterbehandling af råstofgraven ikke vil påvirke strandtudserne.

Høring
Ansøgningen har været i høring hos Jammerbugt Kommune og ejer af Præstemarken 22, 9490 Pandrup i
perioden 3. september 2020 – 17. september 2020.
Jammerbugt Kommune har fremsendt høringssvar om, at kommunen ikke har bemærkninger til ændringen
af efterbehandlingen.
Udkast til afgørelse har været sendt i høring hos ansøger og lodsejer i perioden 28. oktober 2020 – 11. november 2020.
Hverken ansøger eller lodsejer har haft bemærkninger til udkast til afgørelse.

Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort den 30. oktober 2020 på Region Nordjyllands hjemmeside www.rn.dk/råstoffer
under Tilladelse til råstofindvinding, Afgørelser om tilladelser efter råstofloven

Generel klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af klagenævnets hjemmeside (naevneneshus.dk). Klageportalen kan også findes på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for Miljø-
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Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer)

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, lovbek. nr.
1595 af 6. december 2018.
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og Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). En klage afvises, hvis gebyret ikke betales indenfor
en frist fastsat af klagenævnet. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes
En klage skal være modtaget inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Hvis fristen udløber på en
lørdag eller søn- og helligdag, forlænges fristen til efterfølgende hverdag.
Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt,
hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og før at det er meddelt virksomheden, at der ikke
er klaget over tilladelsen.
Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil Region Nordjylland orientere virksomheden om det.

Afgørelse efter råstofloven
Der kan klages over afgørelsen, herunder konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder og Bilag
IV- arter, til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt eller offentlig bekendtgjort. Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men indsendes til Region Nordjylland via klageportalen, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse, jf. Råstoflovens §§ 13-16.
Rettidig klage har opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:








Adressaten for afgørelsen
Offentlige myndigheder
En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
Lokale foreninger og organisationer som har en væsentlig interesse i afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven
Afgørelse efter Miljøvurderingsloven vedrørende miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentlig bekendtgjort.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Nordjylland, som videresender
klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
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Rettidig klage har ikke opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:







Afgørelsens adressat
Ejeren(e) af den ejendom som afgørelsen vedrører
Offentlige myndigheder
Lokale foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Hvis der er spørgsmål er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Heidi Højriis Poulsen
Råstofsagsbehandler

Bilag
Kortbilag

Kopi sendt til
Jammerbugt Kommune, vu@jammerbugt.dk, hed@jammerbugt.dk
Ejer af Præstemarken 26, 9490 Pandrup
Ejer af Præstemarken 22, 9490 Pandrup
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