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Ændring af vilkår for indvinding af råstoffer i tilladelse
af 15. januar 2019 på matr.nr. 4r Den mellemste Del,
Jetsmark, Kvorupvej 69, 9490 Pandrup Jammerbugt
Kommune
JJ Grus har den 29. juni 2021 indsendt en revideret efterbehandlingsplan (vedlagt som bilag) for matr.nr. 4r
Den mellemste Del, Jetsmark, Kvorupvej 69, 9490 Pandrup Jammerbugt Kommune. Den reviderede efterbehandlingsplan er baseret på et fælles tilsyn den 4. juni 2021 mellem indvinder og region (tilsynsnotat er
vedlagt som bilag). Efterbehandlingsplanen vil kræve en vilkårsændring, hvor vilkår 18 vedr. skelgennemgravning udgår af råstoftilladelsen af 15. januar 2019.

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 at vilkår 18 i tilladelse til råstofindvinding af 29. juni 2019 på matr.nr. 4r Den
mellemste Del, Jetsmark, Kvorupvej 69, 9490 Pandrup Jammerbugt Kommune udgår af råstoftilladelsen
Vilkår 18:

Skellet mellem matr.nr. 13d og 13 h Den mellemste Del, Jetsmark og det tilladelte graveområde på matr.nr. 4 r Den mellemste Del, Jetsmark skal bortgraves.
Region Nordjylland vurderer, at den resterende del af den reviderede efterbehandlingsplan kan gennemføres indenfor rammerne af tilladelsen af 15. januar 2019.
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Lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 om råstoffer
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Redegørelse
Skelgennemgravning mod vest
På matriklerne der ligger vest for råstofgraven (matr.nr. 13d og 13h Den mellemste Del, Jetsmark) har der
tidligere været indvundet råstoffer. Der er en væsentlig forskel på terrænhøjden på matr.nr. 13d og 13h i forhold til matr.nr. 4r, hvor matr.nr 4r efter endt råstofindvinding ligger betydeligt lavere end matr.nr. 13d og
13h. Matr.nr. 13d og 13h er efterbehandlet med bred bakke-lignende form op mod skel (se figur 1), og
denne brede bakke-lignende form vil ikke blive bortgravet ved en skelgennemgravning, men snarere få karakter af en markant vold i landskabet. Hvis der ikke skelgennemgraves vil området omkring skel få karakter
af en bred flad vold med lave hældninger til hver side.

Figur 1 viser højdekurverne på de omkringliggende arealer. Højdekurverne på matr.nr. 4r er indtegnet før råstofindvinding.

Miljøvurderingsloven2
I forbindelse med udarbejdelse af den eksisterende råstoftilladelse, har Region Nordjylland den 25. september
2018 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter
miljøvurderingslovens § 21. Afgørelsen kan ses på regionens hjemmeside www.rn.dk/råstoffer
Regionen vurderer, at den ansøgte ændring i efterbehandlingsplanen kan gennemføres indenfor rammerne
af den tidligere afgørelse efter miljøvurderingsloven. De ansøgte ændringer er derfor ikke screenet efter miljøvurderingsloven.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
Det nærmeste Natura 2000-område er område nr. H12, Store Vildmose, som ligger ca. 5 km øst for råstofgraven. Region Nordjylland har vurderet, at vilkårsændringen ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt, alene på grund af afstanden, og at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for den ansøgte
vilkårsændrings påvirkning af Natura 2000-området.
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Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Bilag IV-arter
Enkelte arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller
sporadisk opholdssted på eller ved indvindingsområdet. På baggrund af faglig rapport nr. 635, Håndbog om
dyrearter på habitatdirektivets bilag IV fra DMU 2007 vurderes det, at der kan være vandflagermus, odder,
markfirben og spidssnudet frø i eller nær indvindingsområdet.
Region Nordjylland har ikke kendskab til registrering af nogen af ovennævnte arter eller andre bilag IV-arter
på eller nær indvindingsområdet. Ifølge opslag på Naturbasen den 2. juni 2021 er der ikke registreret nogen
af de ovennævnte arter eller andre bilag IV-arter på eller nær ejendommen.
Projektarealet som pt. er en aktiv grusgrav, vurderes overordnet ikke som egnet som levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted for disse arter. På den baggrund vurderes det, at råstofindvinding i
området ikke vil påvirke leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter negativt.
Region Nordjylland har vurderet, at vilkårsændringen ikke vil påvirke bilag IV-arter negativt. Hvis det mod
forventning skulle vise sig, at indvindingen påvirker bilag IV-arter negativt, kan Region Nordjylland stille
skærpede vilkår til beskyttelse af disse.

Høring
Udkast til afgørelse om vilkårsændring har været i høring hos Jammerbugt Kommune og lodsejer/ansøger i
perioden 8. juli 2021 – 23. august 2021. Region Nordjylland har vurderet, at nærværende vilkårsændring er
uden betydning for Slots- og Kulturstyrelsen og Nordjyske Museer, og der er derfor ikke foretaget en høring
hos Slots- og Kulturstyrelsen og Nordjyske Museer.
Der er ikke indkommet bemærkninger inden for høringsperioden.

Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort den 27. august 2021 på: rn.dk/råstoffer under: Tilladelse til råstofindvinding, Afgørelser om tilladelser efter råstofloven.

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 Miljøog 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
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En klage skal være modtaget 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 det er meddelt virksomheden, at der ikke er
klaget over tilladelsen.
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, 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.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning for tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
Klageberettigede er:
•
•
•

Miljø- og Fødevareministeren
Enhver med retlig interesse i sagens udfald
Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
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Ved eventuelle spørgsmål til afgørelsen er du velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen
Pia Heuer Andersen
Geolog

Bilag
Oplysning om håndtering af persondata
Revideret efterbehandlingsplan

Kopi sendt til:
JJ Grus (indvinder og lodsejer), kj@kristianrytter.dk
DGE (ansøgers konsulent), jgs@dge.dk
Henrik Damgaard, Jammerbugt Kommune, hed@jammerbugt.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Miljøstyrelsen Nordjylland, njl@mst.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
Nordjyllands Historiske Museum, historiskmuseum@aalborg.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk og jammerbugt@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og jammerbugt@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
Ejer af Lundergaardsvej 38, Kaas, 9490 Pandrup
Ejer af Lundergaardsvej 46, Kaas, 9490 Pandrup
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Kaas Grusgrav, Kvorupvej 69, Pandrup
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DGE sag 19-0039

INDLEDNING

JJ Grus A/S indvinder sand, grus og sten i Kaas graveområde, Jammerbugt Kommune på
et ca. 9,5 ha stort område, der er beliggende på Kvorupvej 69, 9490 Pandrup, matr.nr. 4r
Den mellemste Del, Jetsmark, jf. figur 1.
Der foreligger en grave-/efterbehandlingsplan for råstofindvindingen, dateret 22. februar
2019.
Region Nordjylland har besigtiget den sydlige del af graveområdet den 4. juni 2021 mhp.
en vurdering af den bedst mulige efterbehandling af området, herunder indpasning af vold
omkring forsyningsledning samt en vurdering af, om der skal ske skelgennemgravning
mod vest til matr.nr. 13d og 13h Den mellemste Del, Jetsmark og mod nord til tidligere
graveområde på matr.nr. 4r (se nedenstående figur 1, hvor skelgennemgravningsstrækningerne er vist med rød streg).
Gennemgravning af skel er et vilkår i gravetilladelsen af 15. januar 2019.

Den sydlige del af
graveområdet

Figur 1: skitse – ikke målfast. Graveområde er angivet med blå streg og skravering, matrikelgrænser med sorte streger, spildevandsledning med lyseblå streg, skelgennemgravning med rød streg og 60 m beskyttelseszoner til beboelser er angivet med gule markeringer (kortbilag fra Region Nordjyllands tilladelse til indvinding af råstoffer)
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Kaas Grusgrav, Kvorupvej 69, Pandrup

DGE sag 19-0039

Formålet med skelgennemgravning er, at der ikke efterlades store mængder af råstoffer i
skel mellem tidligere og nuværende råstofgravearealer og at der ikke efterlades store
jordvolde i matrikelskel, der skæmmer landskabet efter udført efterbehandling af råstofgravearealerne.
Ved tilsynet den 4. juni 2021, vurderede Region Nordjylland, at der ikke er behov for
skelgennemgravning mod hhv. vest og nord på den sydlige del af graveområdet, idet der
ikke er tale om store jordvolde i skel, men nærmere ’bløde bakker’, der landskabsmæssigt kan fortsættes ind på det aktuelle graveområde.
I denne reviderede efterbehandlingsplan for den sydlige del af graveområdet er det skitseret, hvorledes der kan etableres glidende overgange mellem de tidligere graveområder
mod hhv. vest og nord og i fht. den kloakledning der gennemskærer området mod vest.
Den reviderede efterbehandlingsplan er skitseret i hht. Region Nordjyllands tilsynsnotat
af 7. juni 2021 samt grundejeres ønsker for den fremtidige anvendelse af arealet.

24.06.2021
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Kaas Grusgrav, Kvorupvej 69, Pandrup
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DGE sag 19-0039

REVIDERET EFTERBEHANDLINGSPLAN FOR DEN SYDLIGE DEL AF GRAVEOMRÅDET

Indvindingsområdet efterbehandles til natur, herunder sø og skov.
På nuværende tidspunkt er der ’skovrejsning uønsket’ på arealet. Jammerbugt Kommune
er kontaktet vedr. dette, og de medtager ønsket om skovrejsning i deres planlægning.
Det er hensigten, at der etableres beplantning til ’skov’ på store dele af indvindingsområdet
og skråninger, hvor der ikke skal være sø (og muld-/beplantningsfrie områder ved søbredden).
Overordnet udføres efterbehandlingen med dels ’bløde bakker og skråninger’ samt skråninger med varierende hældningsgrader, så området ikke får karakter af ’badekar’ og således, at der etableres glidende overgange i fht. de omkringliggende arealer. Forsyningsledningen skal ’skjules’.
Der etableres en lavbundet paddesø på den vestlige del af arealet, hvor der også efterlades
en rå graveskrænt, hvor digesvalerne er ’flyttet ind’. Se principskitse i figur 2.

Figur 2: Principskitse for efterbehandling af den sydlige del af graveområdet. Opfyldning til terræn
(grå), etablering af ’bløde bakker/skråninger’ (mørkegrøn), etablering af graveskråninger med varierende hældningsgrader (lysegrønt), rå skrænt (lyseblå), paddesø (lilla), forsyningsledning (mørkeblå)

Den skitserede efterbehandling i figur 2 beskrives i afsnittene herunder. Den overordnede
plan for området er stadig, at der efterbehandles til natur med skovbeplantning.
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Grundejere oplyser, at forud for etablering af skov, skal området udlægges til landbrugsareal i 1 år af hensyn til mulighed for at opnå støtte til etablering af skov. Landbrugsarealer
udlægges med græsarealer (uden brug af pesticider og gødskning, og med ikke dyrkningsarealer i fht. sø).
Alle opfyldninger og terrænreguleringer foretages med materialer fra råstofgraven (overjord, muld og bagharp).
2.1

Arealer med opfyldning til terræn (grå områder i figur 2)

Ledningsføringen gennem den vestlige del af området ønskes nedtonet, og derfor foretages
opfyldning til terræn i det nordvestlige hjørne af området.
Langs adgangsvejen til ejendommen foretages også opfyldning til terræn, således der er
mulighed for at plante træer i en allé og således, at der ikke opstår udskridningsproblemer
i fht. jord og skråningsanlæg langs adgangsvejen.
2.2

Arealer med ’bløde bakker/skråninger’ (mørkegrønne områder i figur 2)

I fht. matrikelskel mod vest (matr.nr. 13d) og mod nord (tidligere råstofgraveområde på
matr.nr. 4r) anlægges ’bløde bakker/skråninger’, således at der ikke opleves ’volde’ i landskabet.
Omkring forsyningsledningen etableres der ligeledes ’bløde bakker/skråninger’, så forsyningsledningen ikke fremstår som et fremmedlegeme i landskabet.
2.3

Arealer med varierende skråningsanlæg (lysegrønne områder i figur 2)

Efterbehandlingen af området skal ikke have karakter af ’badekar’, så skråningerne på
arealet etableres med varierende hældningsgrader (1:2 – 1:5) i udformning og udstrækning. Principskitse er vist i figur 2 – det er ikke et udtryk for, hvordan det reelt etableres,
idet det vil være de lokale forhold der afgør, hvor der bedst kan etableres ’tunger’ med
lavere skrænthældninger, og som forløber et stykke ud i bunden af råstofgraven.
2.4

Rå graveskråning mod vest (lyseblå streg i figur 2)

Langs en del af den vestlige graveskråning er digesvalerne flyttet ind. Denne skråning
efterlades rå og uden muld.
2.5

Paddesø (lilla cirkel på figur 2)

På den vestlige del af området etableres en lavbundet sø til padder. Området omkring søen
holdes næringsfattigt og uden tilførsel af muldjord (ind til 5 m fra søbred).
Der planlægges ikke etablering af yderligere søer på området.
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