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Afgørelse efter miljøvurderingsloven i forbindelse med
ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 37m, del af
96i, 11i og 40l Gøttrup By, Gøttrup, Jammerbugt Kommune
Region Nordjylland har behandlet jeres ansøgning efter miljøvurderingsloven i forbindelse med ansøgning
om erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på et 18,4 ha stort areal på matr.nr. 37m, del af 96i, 11i
og 40l Gøttrup By, Gøttrup, Jammerbugt Kommune.
Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens1 bilag 2 pkt. 2a ”Råstofindvinding fra åbne brud og
tørvegravning” samt pkt. 10m ”Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af
grundvand som ikke er omfattet af bilag 1”. Region Nordjylland har derfor udført en screening for at vurdere
om projektet på grund af art, dimensioner eller placering må antages, at kunne få en væsentlig indvirkning
på miljøet. Hvis dette er tilfældet, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Afgørelse
Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding hverken på grund af dens art, dimensioner eller placering, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale og screeningen2. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

1
2

Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Screeningen tager udgangspunkt i kriterierne fra miljøvurderingslovens bilag 6 ’Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet
af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering’.
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Begrundelse
Det er Regionens vurdering, at projektet hverken på grund af placering eller karakter vil kunne give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Det indgår i vurderingen,
•
•

At projektet ligger i et område, der er udlagt som graveområdet Gøttrup Sø i Regionens Råstofplan 2020
At området efter endt indvinding efterbehandles til naturmæssige og rekreative formål og dermed gennemføres i overensstemmelse med forudsætningerne for graveområdet i Råstofplan 2020
• At indvindingen ikke vurderes at påvirke grundvandsinteresser
• At projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre aktiviteter i området forventes at give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning
• At projektet ikke giver anledning til et øget antal transporter gennem Gøttrup By
• At projektet – når det gennemføres i overensstemmelse med det ansøgte herunder den udarbejdede
støjberegning - vurderes at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser
• At projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne skade
arter eller naturtyper som nærliggende Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte
• At projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter, herunder at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til ændringer i den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter, og at projektet i øvrigt opfylder de forpligtelser, der følger af habitatdirektivets artikel 12.
• At projektet ikke vurderes at kunne medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder eller
grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.

Høring
Et udkast til afgørelsen efter miljøvurderingsloven var sammen med ansøgningsmateriale efter råstofloven
og miljøvurderingsloven i høring hos Jammerbugt Kommune og andre myndigheder, forsyningsselskaber,
landsdækkende foreninger og parter i perioden fra 15.december 2021 / 4. januar 2022 og frem til 1.februar
2022.
Region Nordjylland har modtaget bemærkninger fra Jammerbugt Kommune, Nordjyllands Historiske Museum samt en række omkringboende. Det bemærkes, at en del af bemærkningerne vedrører ansøgningen
efter råstofloven.
Jammerbugt Kommune oplyser, at de ikke har bemærkninger til Regionens udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven og at kommunen vil meddele de nødvendige tilladelser til den ansøgte råstofindvinding (efter samordningspligten).
Høringssvarene fra de omkringboende vedrører primært støj (herunder i kumulation med vindmøller), natur,
trafik, tidshorisont for indvinding, luftforurening, værdiforringelse af fast ejendom, rekreativ anvendelse af
arealer m.v.
I forhold til støj fra områdets vindmølleparker, er det Region Nordjyllands vurdering, at disse ikke vil have
betydning for støjen i forbindelse med det ansøgte projekt. Støjudbredelsen fra møllerne ved Thorup-Sletten
i kumulation med de øvrige vindmøller i området fremgår af miljørapporten for disse vindmøller 3. I en afstand på ca. 600 m fra Gøttrup er der beregnet et støjniveau på ca. 37 dB. I det fri aftager støjen med 6 dB
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Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering for Vindmøller ved Thorup-Sletten (Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommune, december 2016)
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ved en fordobling af afstanden. Støj måles i dB og der anvendes en logaritmisk skala. Forskellige støjkilder
kan således ikke blot adderes. På hverdage kl. 07:00-18:00 accepteres der et støjniveau fra råstofindvindingen på 55 dB (indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer). Et støjniveau på 37 dB i en afstand på
600 m fra råstofindvindingen vil i praksis ikke bidrage til støjniveauet i Gøttrup i kumulation med råstofindvindingen. På den baggrund er det Regionens vurdering, at støj fra de eksisterende vindmøller i området ikke
skal indgå i kumulation med støjen fra råstofindvindingen.
Høringssvarene har givet anledning til uddybning af Regionens vurderinger på en række områder, men har
ikke givet anledning til egentlige ændringer i projektet. En sammenfatning af høringssvarene og Regionens
bemærkninger hertil, er vedlagt som bilag til denne afgørelse.

Udnyttelse
Screeningsafgørelsen bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller
ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 39 i miljøvurderingsloven.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, og projektet må ikke påbegyndes før der er meddelt tilladelse
efter råstoflovens § 7.

Offentliggørelse
Afgørelsen inklusiv bilag bliver offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside www.raastoffer.rn.dk under
’Tilladelse til råstofindvinding’ under ’Afgørelser om tilladelser efter råstofloven’.

Klagevejledning
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 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.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. miljøvurderingslovens § 53.
Klageberettigede jf. miljøvurderingslovens § 50 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

En klage skal oprettes på Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af klagenævnets hjemmeside
(nmkn.dk). Klageportalen ligger 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 Region Nordjylland, er den myndighed,
der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Nordjylland i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på
900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau).
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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 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.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Anne Marie Henriksen
Råstofsagsbehandler

Bilag:
•
•
•
•

Screeningsskema
Notat fra Ramboll af 28. september 2021
Besigtigelsesnotat af 2. november 2021
Sammenfatning af høringssvar og Regionens bemærkninger hertil

Kopi af afgørelse til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karsten Jespersen; karstengrusgrav@gmail.com
Jammerbugt Kommune; raadhus@jammerbug.dk; hed@jammerbugt.dk; ote@jamemrbugt.dk
Jimmi og Anne Marie Foldager Madsen; Jimmymadsen@hotmail.com
Miljøstyrelsen; mst@mst.dk
Miljøstyrelsen Nordjylland; njl@mst.dk
Slots- og Kulturstyrelsen; fortidsminder@slks.dk
Nordjyllands Historiske Museum; historiskmuseum@aalborg.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning; trnord@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk; jammerbugt@dn.dk
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•
•
•
•

Dansk Ornitologisk Forening; natur@dof.dk; jammerbugt@dof.dk
Friluftsrådet; fr@friluftsraadet.dk
Forbrugerrådet; fbr@fbr.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund; post@sportsfiskerforbundet.dk
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Screening i henhold til miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Screeningskriterierne fremgår af lovens bilag 6.
Sagsnr. 2021-016505. Gøttrup Sø.

Projektets karakteristika
Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen

Indvinding af sand, grus og sten med en forventet årlig indvinding på op til 60.000 m3 over en 10-årig periode. Det ansøgte
indvindingsområde er på i alt ca. 18,4 ha. Heraf forventes der at være indvinding på ca. 14,2 ha. Indvindingen sker i
graveområderne Gøttrup og Gøttrup Sø, der er udlagt som graveområder i Råstofplan 2020.
I den sydlige del af det ansøgte indvindingsområde er der i dag en aktiv indvinding, hvor indvindingstilladelsen udløber den
30.november 2023. Tilladelsen giver mulighed for en årlig indvinding på 45.000 m 3 sand, grus og sten – heraf 30.000 m3 under
grundvandsspejlet.
Den nordlige del af det ansøgte indvindingsområde – Gøttrup Fiskesø – er opstået som følge af råstofindvinding i 80´erne. Søen
er i dag ca. 4 meter dyb, er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven og anvendes til Put & Take sø. Forekomsten af sand, grus og
sten i søen er ikke fuldt udnyttet og det vurderes, at der er en råstofressource på 1,0 – 1,4 mio. m3 sand, grus og sten tilbage i
Gøttrup Fiskesø.
Hovedparten af indvindingen sker under grundvandsspejlet i den nordlige fiskesø. Derudover skal skellet mellem den nordlige og
den sydlige sø gennemgraves, hvorved der dannes en større sø.
En eksisterende oparbejdningsplads umiddelbart nord for Gøttrup By på matr. 20bc og 25z Gøttrup By, Gøttrup nedlægges i
forbindelse med den aktuelle ansøgning og flyttes til et område i den østlige del af det nye, samlede indvindingsområde. Her vil
der være oplag af materiale, vådsortering og knusning. Det er ligeledes fra denne plads, der er udlevering af råstoffer. Flytningen
af oparbejdningspladsen betyder, at transporten med råstoffer gennem Gøttrup By er uændret eller reduceret i forhold til den
nuværende situation.
Råstofferne skal indvindes ved at grave 14 - 30 m u.t. Søspejlet (svarende til grundvandsspejlet) i de to eksisterende søer står ca.
i kote 1,5 m DVR90. Skrænten mellem de to søer der skal gennemgraves, ligger i kote 5-14 m DVR90 – stigende mod vest.
Bunden af råstofgraven bliver på det dybeste sted ca. kote -16 DVR90, svarende til der hvor kalken mødes.
Indvindingsmetode
Indvindingen i den nuværende fiskesø sker ved etablering af en vold i selve søen. Volden forventes at blive 30-40 m bred og kan
ses på figur 1 som en grøn, stiplet linje. Selve indvindingen sker ved en slæbeskovlemaskine, der kører på volden. Maskinen
sænker en stor skovl ned på bunden af søen og trækker den via et wiresystem hen over søbunden hvorved den fyldes med grus.
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Når skovlen er trukket i land, lægges gruset i en bunke ved siden af slæbeskovlemaskinen. Herfra fyldes gruset med
gummihjulslæsser på lastbil, der kører materialet hen til oparbejdningspladsen. Maskinen kan indvinde materiale i en afstand på
40 meter fra maskinen/volden. I en afstand på 25 m fra søbredden indvindes der ikke råstoffer og afstanden fra selve maskinen
på volden til bredden af søen er dermed på ca. 65 m.
Det indvundne materiale skal anvendes til grus, sandfyld, bundsikringsmateriale m.v., stabilgrus, sten samt eventuelt uspecificeret
vejmateriale.
Der skal anvendes 1 slæbeskovlemaskine, 1 gummiged, 1 gummihjulslæsser samt lastbiler til intern transport af råstoffer fra
indvindingsområdet til oplagsområdet. Der vil være forarbejdning af materialerne gennem vådsortering og knusning.
Etapevis indvinding
Indvindingen sker over ti år fordelt på følgende etaper, idet der kan være tidsmæssigt overlap mellem de enkelte etaper:
Etape 1: indvinding den vestlige del af Gøttrup Fiskesø ved etablering af vold i søen. Indvindingen i etape 1 er opdelt i en fase 1
for den vestlige del af søen og en fase 2 for den østlige del af søen. Den samlede etape forventes at have en varighed på ca. 9
år.
Etape 2: indvinding på området mellem de to søer således, at der sker skelgennemgravning fra vest mod øst og de to søer
forbindes til én stor sø. Denne etape forventes at have en varighed på ca. 1 år i den sidste del af projektperioden. Det fremgår af
ansøgningen, at træerne på volden af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse fældes i vinterhalvåret.
Etape 3: Indvinding af den resterende del på den sydlige del af området der ligger vest for den interne kørevej. Denne etape
forventes at have en varighed på ca. 1 år og er reelt den afsluttende etape.
Etape 4: Indvinding af råstoffer på grunden ved ejendommen Gøttrupvej 339 der søges nedrevet. Etape 4 gennemføres parallelt
med, men ikke samtidig med etape 1.
Støj, driftstid og adgangsforhold
Der er udarbejdet støjberegninger der dokumenterer, at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan overholdes. Det indgår som en
forudsætning for projektet, at de enkelte aktiviteter i etape 1 har begrænsede driftstider. Det indgår ligeledes som en forudsætning
i ansøgningen, at der ikke er indvinding i selve Gøttrup Sø i perioden 1.juni til 31. august (3 måneder). Endvidere fremgår det af
ansøgningen, at der vil være rekreativ adgang til området omkring søen i hele indvindingsperioden, idet der dog vil være
adgangsbegrænsninger af sikkerhedsmæssige årsager til dele af området.
Efterbehandling
Området efterbehandles til natur med en stor sø og med mulighed for rekreativ benyttelse. Søen etableres generelt med
lavvands- og sikkerhedszoner. I en zone på 5 m omkring søen udlægges ikke muld. Den vestlige, nordlige og østlige bred af den
nuværende Gøttrup Fiskesø berøres ikke direkte af råstofindvindingen og der foretages ikke yderligere efterbehandling her.
I den sydøstlige del af projektområdet er indvindingen afsluttet og området her er under efterbehandling. Den begyndende
tilgroning i området med pil suppleres med spredt bevoksning med løvtræer i form af bl.a. eg, ask, hassel, elm og rødel indenfor
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et år efter at der er meddelt indvindingstilladelse. Der lægges fra ansøgers side op til, at lokalbefolkningen og myndigheder kan
inddrages i beslutning om yderligere beplantning m.v. i forbindelse med den planlagte rekreative anvendelse af området.
Projektet er omfattet af to punkter på miljøvurderingslovens bilag 2. Henholdsvis
pkt. 2a) Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning (projekter som ikke er omfattet af bilag 1) og
Pkt. 10m) arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand som ikke er omfattet af bilag 1

Projektets placering og arealbehov i ha

Projektet er placeret på matriklerne 37m, del af 96i, 11i og 40l, Gøttrup By, Gøttrup.
Det ansøgte areal udgør ca. 18,4 ha. Heraf skal der foregå indvinding på ca. 14,2 ha.
Den nordlige del af det ansøgte indvindingsområde er udlagt til graveområde ”Gøttrup Sø” i Råstofplan 2020. Den sydlige del af
det ansøgte indvindingsområde er udlagt til graveområde ”Gøttrup” i Råstofplan 2020.
Den nordlige del af graveområdet – ”Gøttrup Sø” – blev vedtaget som tillæg til Råstofplan 2016.

Bygherre

Jammerbugt Grus APS, Tolstrupvej 32, 9670 Løgstør. CVR 40064923. Mail: jammerbugtgrus@gmail.com, Tlf. 2220 4084.

Bygherres kontaktperson og e-mailadresse/telefonnr.

Niki Kristensen, tlf. 2220 3790. Mail: niki@oudrup.dk
Karsten Jespersen, tlf. 4045 7233. Mail: gsmed@nypost.dk
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Oversigtskort

Figur 1. De ydre grænser for det ansøgte areal ses med blå streg. Grøn streg viser intern transportvej og
nuværende adgangsvej. Stiplet grøn streg viser fremtidig adgangsvej og fremtidig vold i Gøttrup Sø hvor
gravemaskinen skal køre.
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Kortbilag indsat sidst i dette dokument viser det ansøgte projekt mere detaljeret

Projektets behov for råstoffer – type og mængde i
anlægs- og driftsfasen

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i
anlægsfasen og driftsfasen

Projektet omfatter indvinding af råstoffer. Der er ikke behov for tilførsel af råstoffer i hverken anlægs- eller driftsfase.

Hovedparten af råstofferne - svarende til en årlig mængde på ca. 60.000 m3 - skal indvindes under grundvandsspejlet. Ved
råstofindvinding under grundvandsspejlet vil de fjernede råstoffer erstattes af en tilsvarende mængde indstrømmende grundvand.
Dette kræver tilladelse efter vandforsyningslovens § 26. Kommunen er myndighed.
Der skal desuden indvindes vand til vådsortering fra den sydlige gravesø. Det forventede forbrug er på 10-12 m3 pr. time, 100 m3
pr. døgn og 8.000 m3 årligt. Dette kræver indvindingstilladelse efter vandforsyningslovens § 20/§21. Kommunen er myndighed.
Ved behov for sprinkling af vejarealer og materialebunker pga. støvgener vil der ligeledes blive brugt vand indvundet fra den
sydlige sø. Det vil dog være begrænsede mængder, der er tale om. Dette vand indgår i ovennævnte forventede forbrug på ca.
8.000 m3 årligt.

Beskrivelse af bygninger, skure mv.

En mandskabsvogn, der placeres på produktions- og oplagspladsen. Her placeres der også en 1.200 l brændstoftank i container.

Anlæggets kapacitet for produktion og lager:

Råstoffer - type og mængde
Mellemprodukter – type og mængde
Færdigvare – type og mængde

Mængden og typen af affald som følge af projektet i
anlægs- og driftsfasen

Mængden og typen af spildevand som følge af
projektet i anlægs- og driftsfasen

Der skal årligt indvindes op til 60.000 m3 sand, sten og grus. Det indvundne materiale sorteres og oparbejdes (bl.a. gennem
knusning), så det efterfølgende kan anvendes til grus, sten, sandfyld, stabilgrus, bundsikringsmateriale m.v. Hovedparten af
indvindingen sker under grundvandsspejlet.
I perioden fra 1.juni til og med 31.august sker der ikke indvinding af råstoffer i Gøttrup Sø, men alene udlevering fra
oplagspladsen. I den del af året hvor der graves (perioden fra 1.september til 31.maj) lægges der tilstrækkelig med råstoffer på
lager, så der kan udleveres også i perioden, hvor der ikke indvindes råstoffer.

Råstofindvinding giver anledning til begrænsede mængder affald. Oliefiltre, spildolie m.v. bortskaffes gennem serviceværkstedets
affaldsordning. Der vil ikke være oplag af affald i projektområdet. Eventuelt brændbart affald bortskaffes til genbrugsplads gennem
den kommunale ordning.

I anlægsperioden vil der ikke være spildevand.
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I driftsperioden vil der være afledning af vand (recirkulering) fra vådsorteringsanlæg og bundfældningsbassin der etableres på
materiale- og oparbejdningspladsen. Vandet ledes til den sydlige sø. Bundfældet sand tages op af bassinet og anvendes i den
videre forarbejdning.
Fra mandskabsvognen bliver der sanitært spildevand der opsamles i septiktank. Jammerbugt Kommune er myndighed i forhold til
dette.

Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

1. Er der andre ejere end bygherre?

Bemærkninger
Matr.nr. 37m, Gøttrup By, Gøttrup: Karsten Jespersen, Klim Strandvej 80, 9690
Fjerritslev. Mobil: 4045 7233. Mail: gsemd@nypost.dk
Matr.nr. 96i, Gøttrup By, Gøttrup: Jimmi Foldager Madsen, Gøttrupvej 318, 9690
Fjerritslev. Mobil: 4095 4030. Mail: Jimmymadsen@hotmail.com
Matr.nr. 11i, Gøttrup By, Gøttrup: Jammerbug Grus Aps, CVR 40064923,
Tolstrupvej 32, 9670 Løgstør. Mobil: 22204084. Mail:
Jammerbugtgrus@gmail.com (bygherre)

Ja

Matr.nr. 40l, Gøttrup By, Gøttrup: Jimmi og Anne Marie Foldager Madsen,
Gøtttrupvej 330, 9690 Fjerritslev. Mobil: 4095 4030. Mail:
Jimmymadsen@hotmail.com. Dette areal skal primært anvendes til
oparbejdningsplads og ikke til egentlig indvinding. Idet hovedparten af arealet
ligger udenfor graveområde jf. Råstofplan 2020 kræver den planlagte
anvendelse landzonetilladelse. Kommunen er myndighed.

2. Er der andre projekter eller aktiviteter i området,
der sammen med det ansøgte medfører en
påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?
Ja

x

Området ved Gøttrup er kendetegnet ved mange landbrugsejendomme og
husdyrbrug. Der er i den forbindelse bl.a. foder- og dyretransporter samt
transporter i relation til markdriften. I Gøttrup er der desuden en
foderstofvirksomhed (Danish Agro) med indlevering af markafgrøder samt
tilhørende driftsaktiviteter og transporter med lastbiler og traktorer.
På ansøgningstidspunktet har ansøger en aktiv råstofindvinding umiddelbart syd
for Gøttrup Fiskesø (matr.nr. 11i Gøttrup By, Gøttrup) samt en
oparbejdningsplads nord for Gøttrup By (matr.nr. 20bc og 25z Gøttrup By,
Gøttrup). Med det nu ansøgte projekt indgår disse aktiviteter i en samlet plan.
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Oparbejdningspladsen nord for Gøttrup By nedlægges og flyttes til den østlige
del af det nuværende område. Indvindingen i den sydlige del af området
(matr.nr. 11i, Gøttrup By, Gøttrup) indstilles når gravningen i fiskesøen
opstartes. Der bliver således fremadrettet kun indvinding ét sted ad gangen og
kun oparbejdning ét sted.
Flytningen af oparbejdningspladsen får betydning for antallet af transporter
gennem Gøttrup By. På nuværende tidspunkt køres alt materiale fra den aktive
indvinding gennem Gøttrup By til oparbejdningspladsen nord for byen. Herfra
køres ca. 40% retur mod syd gennem Gøttrup By, mens de øvrige 60 % kører
nordpå fra oparbejdningspladsen.
Med udgangspunkt i de faktiske indvindingsmængder i 2019 og 2020 gav det
anledning til 9 - 13 daglige transporter gennem Gøttrup By. Forudsætningen for
denne beregning er 220 arbejdsdage og 20 m3 pr. læs. Alle læs kører først
gennem Gøttrup by til oparbejdningspladsen. Herefter kører 40% mod syd
(gennem Gøttrup by) og 60 % kører mod nord.
Med den ansøgte indvindingsmængde på 60.000 m3 og ved flytning af
oparbejdningspladsen fra den nuværende placering til en placering indenfor det
ansøgte projektområde, vil der fremadrettet blive ca. 8 daglige transporter
gennem Gøttrup By. Igen under forudsætning af 220 arbejdsdage, 20 m 3/læs og
en fordeling hvor 40% af transporterne kører mod syd og 60% af transporterne
kører mod nord.
Det ansøgte projekt giver således anledning til et uændret eller reduceret antal
transporter sammenlignet med den nuværende situation.
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Figur 2. Det ansøgte projektområde er skitseret med rød skravering i nederste
halvdel af kortet. I den sydligste halvdel er der på nuværende tidspunkt
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
råstofindvinding. Mod nord ses den nuværende oparbejdningsplads (rød
skravering) nord for Gøttrup By.

3. Forudsætter projektet etablering af yderligere
vandforsyningskapacitet?

Hovedparten af råstofferne skal indvindes under grundvandsspejlet. Ved
råstofindvinding under grundvandsspejlet vil de fjernede råstoffer erstattes af en
tilsvarende mængde indstrømmende grundvand. Dette kræver tilladelse efter
vandforsyningslovens § 26. Jammerbugt Kommune er myndighed.
Ja

4. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand
ændringer af bestående ordninger?

Nej

x

Der skal indvindes vand fra den sydlige gravesø til vådsortering af det
indvundne materiale. Der forventes et forbrug på 8.000 m3 årligt med et
maksimalt forbrug i timen på 10-12 m3 og 100 m3 pr. døgn. Dette kræver
indvindingstilladelse efter vandforsyningslovens § 20/§21. Jammerbugt
Kommune er myndighed.

Der er begrænsede mængder affald fra indvinding af råstoffer. Oliefiltre m.v.
bortskaffes gennem serviceværkstedets affaldsordning. Øvrigt affald bortskaffes
gennem kommunen affaldsordning

Der er udarbejdet en støjredegørelse1 for projektet ved Sweco. Sweco er et
akkrediteret Laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre
“Miljømåling – ekstern støj”.

5. Overskrides de vejledende grænseværdier for
støj?

Støjredegørelsen belyser støjen i følgende situationer:
Fase 1: indvinding med slæbeskovlemaskine alene
Nej
Fase 1: drift af sorteringsplads og materialetransport
Fase 2: indvinding med slæbeskovlemaskine alene
Fase 2: drift af sorteringsplads og materialetransport
Fase 1 omfatter indvinding i den vestlige del af fiskesøen, mens fase 2 omfatter
indvinding i den østlige del af fiskesøen. Beregningerne er udført som worst

1

Støjredegørelse for Gøttrup Sø, råstofindvinding N5.020.21. Projektnummer 35.5863.01, dateret 1.marts 2021

9

Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
case beregninger, hvor maskinerne er placeret nærmest de mest støjbelastede
boliger. De mest støjbelastede boliger er identificeret som henholdsvis
Gøttrupvej 307, Gøttrupvej 349 og Stjerslevvej 56.
Kildestyrken for slæbeskovlemaskinen er målt den 26.januar 2021. Øvrige
kildestyrker for kørende materiel og faste anlæg er fastlagt ud fra normtal.
Støjberegninger viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes
ved naboer. En forudsætning for dette er, at projektet gennemføres i
overensstemmelse med det ansøgte. Herunder:
•
•
•
•

At der etableres en støjvold på 3 meter i den østlige side af produktions- og
oplagspladsen
At der er støjdæmpende foranstaltninger på slæbeskovlemaskinen
At der alene er indvinding (slæbeskovlemaskine) i 5 timer dagligt i fase 1
(første del af etape 1) og ikke samtidig med, at der foregår knusning eller
vådsortering på oparbejdningspladsen
At der ikke er indvinding (slæbeskovlemaskine) samtidig med at der foregår
knusning eller vådsortering på oparbejdningspladsen i fase 2 (anden del af
etape 1)

De vejledende grænseværdier for støj er for boliger i Gøttrup By fastlagt som
områdetype 3 – blandet bolig og erhverv (55-45-40). Øvrige boliger i det åbne
land sidestilles med områdetype 3. For områder med boliger er der yderligere en
maksimal grænseværdi (øjebliksniveau) på + 15 dB om natten – dvs. alle dage
fra kl. 22-07. Der søges ikke om indvinding eller oparbejdning i natperioden. Der
søges om udlevering og læsning mandag til fredag fra kl. 06:00. Idet selve
udleveringen foregår i større afstand fra boliger og ikke giver anledning til
samme støjbelastning som indvinding og oparbejdning vurderes det, at også det
maksimale støjniveau om natten kan overholdes.

6. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?
Nej

Der forventes ikke vibrationer fra selve indvindingen, der primært foregår med
slæbeskovlemaskine under vand. Der kan eventuelt være vibrationer fra selve
oparbejdningspladsen. Dette område ligger længst væk fra boligerne i Gøttrup
By og med en afstand på ca. 200 m til nærmeste bolig. Det forventes på den
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
baggrund ikke, at det ansøgte projekt vil give anledning til vibrationsgener for
boliger.

7. Vil anlægget give anledning til støvgener?

Selve indvindingen sker for størstedelens vedkommende under vand og vil
derfor ikke give anledning til støvgener. Der er desuden tale om relativt
grovkornede materialer, der som udgangspunkt ikke vil give anledning til
støvgener under normale vind- og vejrforhold.
Ja

8. Vil anlægget give anledning til lugtgener?

9. Vil anlægget give anledning til lysgener?

X

I særligt tørre og blæsende perioder kan intern kørsel i råstofgraven, knusning af
materialer og oplag af materialer give anledning til støvgener. Oplag og
knusning sker på areal længst væk fra nabobeboelser. Ved eventuelle
problemer med støv vil der fra indvinders side blive truffet foranstaltninger, der
kan reducere problemet – typisk gennem sprinkling af materialestakke og
interne køreveje med vand. Der anvendes vand indvundet fra den sydlige sø til
dette formål.

Nej

Råstofindvinding giver som udgangspunkt ikke anledning til lugtgener. Ifølge
ansøger forventes der ikke lugtgener ved opstart af gravning på søbunden.

Nej

Der skal ikke etableres lysanlæg i forbindelse med indvindingen.

10. Må anlægget forventes at udgøre en særlig
risiko for uheld?

Som udgangspunkt kan råstofindvinding af sand, grus, sten sidestilles med
anvendelse af tunge maskiner ved almindelige bygge- og anlægsopgaver.

Nej

Arealet omkring fiskesøen anvendes i dag i vid udstrækning som rekreativt
område. Rundt om søen er der bl.a. borde/bænke, læhytter og grillpladser. Det
fremgår af ansøgningen, at der i videst muligt omfang vil blive sikret adgang til
de rekreative faciliteter i indvindingsperioden. Således bevares de opstillede
borde/bænke langs søens bredder. Dog fjernes borde og bænke på den sydlige
bred, når der skal graves gennem skel mellem de to søer. Adgangen til området
kan potentielt medføre en risiko for uheld for borgere, der bevæger sig for tæt på
selve indvindingsområdet. En række tiltag skal jf. ansøgningen reducere denne
risiko.
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Der vil ikke blive gravet i selve søbredden langs fiskesøens vest, nord og øst
side. Disse søbredder fremstår i dag som lavvandede områder og det vil de
altså fortsat være.
Det fremgår af ansøgningen, at der i hele indvindingsperioden vil være uhindret
adgang langs søens vest-, nord- og østside. I indvindingsmånederne
(september – maj) afspærres grusvejen langs fiskesøens sydside med trådhegn
eller lignende.
I sommerperioden (juni-august) - hvor der ikke indvindes i søen - vil der være
adgang som i dag rundt om søen. I denne periode afspærres volden i midten af
gravesøen, således at det ikke er muligt at bevæge sig via volden ud i søen.
Den interne vej til oparbejdningspladsen afspærres også i sommerperioden
(juni-august) hvor der ikke er indvinding).
Der skal ikke anvendes kemikalier eller andre miljøfremmede stoffer i
forbindelse med råstofindvindingen. Brændstof og olie håndteres således at der
ikke er risiko for spild eller udslip.
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at projektet ikke udgør en særlig
risiko for uheld.

11. Overskrides de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

Nej

12. Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening
(grundvand og overfladevand)?

Projektet er ikke omfattet af vejledende grænseværdier for luftforurening

Der skal ikke anvendes kemikalier eller andre miljøfremmede stoffer i
forbindelse med indvindingen. Opbevaring, håndtering og anvendelse af
brændstof og olie sker ifølge ansøgningen, så der ikke er risiko for utilsigtet spild
eller udslip.
Nej

Grundvand
Projektområdet ligger ikke i område med drikkevadsinteresser (OD) eller i
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Nærmeste OSD-område
ligger ca. 6,2 km øst for indvindingsområdet. Nærmeste OD-område ligger ca.
1,8 km øst for indvindingsområdet. Der er ikke udlagt boringsnære
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
beskyttelsesområder (BNBO) indenfor indvindingsområdet ligesom der ikke er
udlagt indsatsområder i forhold til nitrat eller pesticider.
Nærmeste indvindingsopland (Gøttrup Vandværk – Almhuse) ligger ca. 2,7 km
øst for projektområdet. Dette indvindingsopland er samtidig udlagt som
indsatsområde for nitrat. Nærmeste BNBO-område ligger knap 3 km øst for
indvindingsområdet.
De nærmeste aktive vandindvindingsboringer (enkeltindvinder) er DGU nr.
24.616 der ligger ca. 200 nordvest for indvindingsområdet, DGU nr. 24.620 der
ligger ca. 900 m øst for indvindingsområdet og DGU nr. 24.642 der ligger ca. 1,2
km vest for indvindingsområdet.
Indvindingsområdet ligger indenfor terrænnær grundvandsforekomst
dkmj_505_ks og indenfor de regionale grundvandsforekomster dkmj_973_kalk
og dkmj_122_ks. Ifølge basisanalysen for 2021-2027 er såvel den kemiske som
den kvantitative tilstand god for de nævnte grundvandsforekomster. Tilstanden
er dermed i overensstemmelse med målsætningen.
Overfladevand
Råstofindvindingen sker primært under søspejlet i Gøttrup Sø. Tidligere
undersøgelser2 af vandkvaliteten i Gøttrup Sø sammenholdt med vandkvaliteten
i den aktive gravesø umiddelbart syd før fiskesøen har konkluderet, at der ikke
er grund til at formode at råstofgravning i Gøttrup Sø vil medføre væsentligt
forøget nitratindhold i vandet. Det konkluderes desuden, at der kan forventes en
lille stigning i saltindholdet i søen idet grundvandets saltindhold stiger med
dybden. Saltindholdet vil dog på ingen måde stige til et niveau der er kritisk i
forhold til vandkvaliteten. Pyritoxidation kan forventes at medføre stigninger på
få mg/l sulfat og calcium samt en vis stigning for nikkel – som dog ikke forventes
at overskride miljøkvalitetskriteriet. Derimod forventes det, at en større andel af
dybere grundvand vil have en betydelig fortyndende effekt på det overfladenære
grundvand som stedvis er påvirket af kulbrinteforbindelser samt pesticider og
nedbrydningsprodukter. Af samme grund forventes indholdet af opløst organisk
stof at falde.

2

Undersøgelser af vandkvalitet i tre tidligere og en aktiv gravesø ved Gøttrup. Notat af 13. maj 2016 udarbejdet af Cowi for Region Nordjylland
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Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Der er ikke udledning af spildevand til vandløb og der er ikke vandløb i
umiddelbar nærhed til råstofgraven. Vand fra bundfældningsbassin på
materiale- og oparbejdningspladsen ledes efter bundfældning tilbage til den
sydlige sø (recirkulering). Det vurderes, at der er tale om vand, der ikke
indeholder forurenende stoffer i forhold til søen.
På baggrund af ovenstående er det Regionens vurdering, at projektet ikke vil
udgøre en risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

Projektets placering
Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

13. Forudsætter projektet ændring af den
eksisterende arealanvendelse?

Bemærkninger
Området Gøttrup Sø er udlagt som graveområde i Råstofplan 2020. Det indgår som en
forudsætning i Råstofplanen, at området ikke må anvendes som Put & Take sø efter
endt efterbehandling. Det indgår ligeledes som en forudsætning i Råstofplanen, at
området skal efterbehandles med fokus på at oprette rekreative muligheder for Gøttrup
By.

Ja/nej

x

Gøttrup Sø anvendes i dag som Put & Take sø og søen er registreret efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Jammerbugt Kommune har tilkendegivet, at ville meddele
dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3, så der kan indvindes råstoffer i søen. I
forbindelse med projektet vil der ske gennemgravning af volden mellem Gøttrup Sø og
råstofsøen umiddelbart syd for. Der vil dermed dannes en større og dybere sø i forhold
til de eksisterende forhold.
Efter endt indvinding vil den nye, større sø blive registreret som sø efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Når indvinding og efterbehandling er afsluttet, vil søen
ikke blive anvendt som Put & Take sø.
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Arealet omkring fiskesøen anvendes i dag i vid udstrækning som rekreativt område.
Rundt om søen er der bl.a. borde/bænke, læhytter og grillpladser. Det fremgår af
ansøgningen, at der i videst muligt omfang vil blive sikret adgang til de rekreative
faciliteter i indvindingsperioden.
Området skal efterbehandles til natur med sø og med mulighed for rekreativ
anvendelse, idet søen dog ikke må anvendes til Put & Take sø. Det er ifølge
ansøgningen hensigten, at lokalsamfundet skal inddrages i processen med
fastlæggelse af de rekreative muligheder i forbindelse med efterbehandling af
indvindingsområdet. Ansøger er initiativtager til dialog med lokalsamfundet.
Efter afslutning af indvindingen vil arealanvendelsen således fortsat være som et
rekreativt naturområde, dog uden faciliteter i form af Put & Take sø. Den ansøgte
efterbehandling er dermed i overensstemmelse med forudsætningerne i Råstofplan
2020.

14. Forudsætter projektet ændring af en
eksisterende lokalplan for området?

Nej

15. Forudsætter projektet ændring af
kommuneplanen?

Der er ikke overlap med eksisterende lokalplaner. Projektområdet grænser i den
sydvestlige del op mod et område der i lokalplan 61 er udlagt med mulighed for
minicamping. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke er til hinder for denne
anvendelse.

Gøttrup By der ligger umiddelbart vest for projektområdet er omfattet af
kommuneplanramme 03.BE1, der udlægger området til boligformål og erhverv i mindre
udstrækning. Gøttrup By er ikke udlagt til byzone. Selve projektområdet er ikke
omfattet af kommuneplanrammer.
Nej

Det ansøgte indvindingsområde er i Kommuneplan21 udlagt til særlig værdifuldt
landbrugsområde (område 2 – Gøttrup). Følgende fremgår af retningslinje 2.5.2: ”I
dette område må der ikke etableres anlæg eller ske arealinddragelser, der på
væsentlig måde begrænser muligheden for landbrugsdriften”.
Den nordlige del af det ansøgte projektområde er i Kommuneplan21 udlagt som særligt
værdifuldt naturområde (2.1.3) og hele området er udlagt som potentiel økologisk
forbindelse (2.1.6).
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Det fremgår af retningslinje 2.1.3, at i de særligt værdifulde naturområder skal
hensynet til naturen og biodiversiteten veje tungt, og eventuelle større ændringer i
eksisterende arealanvendelse skal være positivt for udviklingen af biodiversitet og
naturkvaliteten. Rekreative anlæg og stier skal så vidt muligt etableres som perifere
støttepunkter til de særligt værdifulde naturområder. Disse skal etableres i generel
overensstemmelse med bevarelse af områdernes biodiversitet.
Jf. retningslinje 2.1.6 er de potentielle økologiske forbindelser områder med potentiale
for at binde naturen mere sammen i landskabet. Her skal planlægning og
administration af arealanvendelsen sikre muligheder for, at disse udpegninger kan
styrkes over tid og således bidrage til en større økologisk sammenhæng og robusthed i
Grønt Danmarkskort.
Følgende fremgår af Kommuneplanens retningslinje 2.1.8 om efterbehandling af
råstofindvinding: ”Efterbehandling efter endt råstofindvinding indenfor Grønt
Danmarkskort skal som hovedregel være med fokus på biodiversitet og rekreative
formål. Ved efterbehandling af råstofgrave skal hensynet til grundvandsbeskyttelse
desuden veje tungt.
Idet arealet allerede på nuværende tidspunkt for hovedpartens vedkommende ligger
som sø, vil projektet ikke begrænse muligheden for landbrugsdrift yderligere og er
dermed ikke i konflikt med retningslinje 2.5.2.
Idet projektområdet efter endt indvinding fortsat skal være et naturmæssigt, rekreativt
område med en sø, er det Regionens vurdering, at projektet kan gennemføres i
overensstemmelse med retningslinjerne 2.1.3 og 2.1.6 samt 2.1.8 vedr. særligt
værdifulde naturområder, potentielle økologiske forbindelser og efterbehandling af
råstofindvinding.
Det er samlet set Regionens vurdering, at det ansøgte projekt kan gennemføres i
overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes Kommuneplan21.

16. Indebærer projektet behov for at begrænse
anvendelsen af naboarealer ud over hvad der
fremgår af gældende kommune- og
lokalplaner?

Nej
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

17. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig
anvendelse af områdets råstoffer?

Bemærkninger
Som udgangspunkt fjernes områdets tilgængelige råstoffer i forbindelse med det
ansøgte projekt.
Råstofforekomsten er fastlagt i prøveboring fra 2007, der sammen med DGU nr.
24.638 dokumenterer dybde og sammensætning af forekomsten.

Ja

x

Boringerne viser, at der øverst er op til 1 m muld efterfulgt af sandet og stenet grus til
en dybde på ca. 18 m u.t. hvorefter der er kalk.
Det vurderes, at der under den nordlige sø (Gøttrup Fiskesø) er en ressource på op
mod 1,4 millioner m3 råstoffer. Ved gennemgravning af det sydlige skel er der
yderligere 200.000 m3 råstoffer. Idet der ikke graves helt ind til søbredderne og idet der
holdes afstand mod vest til Gøttrup By, er det ikke hele råstofforekomsten der
indvindes.

18. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig
indvinding af grundvand i området?

Nej

19. Indebærer projektet en mulig påvirkning af
sårbare vådområder?

Nej

20. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?

Nej

21. Forudsætter projektet rydning af skov?

Jf. pkt. 12

Der skal ikke ryddes skov i forbindelse med projektet.

Nej

Der skal fjernes en mindre beplantning med bl.a. træer på arealet mellem de to
eksisterende søer. Der er tale om et areal på ca. 0,2 ha der ikke er pålagt fredskovpligt
og som ikke er defineres som skov jf. skovloven.
Ved nedrivning af bolig på ejendommen Gøttrupvej 339 og etablering af ny udkørsel
her vil der også skulle nedrives et mindre areal med træer/beplantning.
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Kriterium

Ja / Nej /
?

22. Vil projektet være i strid med eller til hinder for
etableringen af reservater eller naturparker?

Nej

23. Tænkes projektet placeret i
Vadehavsområdet?

Nej

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

24. Kan projektet påvirke nationalt registrerede,
beskyttede eller fredede områder?

Bemærkninger

Gøttrup Fiskesø er registreret efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det ansøgte projekt
forudsætter derfor en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Jammerbugt Kommune
er myndighed og har tilkendegivet at ville meddele dispensation efter
naturbeskyttelsesloven med vilkår om, at søen efterfølgende ikke kan anvendes som
Put & Take sø. Det fremgår af ansøgningen, at arealet ikke skal anvendes til fiskesø
efter endt indvinding. Når indvindingen er afsluttet, registreres den nye, større sø efter
naturbeskyttelseslovens § 3.
Søen er desuden omfattet af søbeskyttelseslinje. Det er således en forudsætning for
indvindingen, at der kan meddeles dispensation fra denne beskyttelseslinje.
Kommunen er myndighed.

Ja

x

Nærmeste vandløb (ikke §3) ligger godt 150 m vest for projektområdet, mens
nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 400 m vest for projektområdet. Umiddelbart
syd for projektområdet ligger en tidligere gravesø, der nu er registreret efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Ligeledes ligger der et mindre vådområde med sø og
mose ca. 100 m øst for den sydligste del af projektområdet (registreret efter
naturbeskyttelseslovens § 3). Ved råstofindvinding under grundvandsspejlet vil de
fjernede råstoffer erstattes af en tilsvarende mængde indstrømmende grundvand,
hvilket kan medføre en mindre, midlertidig lokal grundvandssænkning, der dog hurtigt
stabiliseres. I det konkrete tilfælde, hvor grundvandsspejlet har stabiliseret sig på
søens overflade, forventes der en meget begrænset lokal grundvandssænkning. Der
pumpes ikke aktivt grundvand væk fra området.
Vest for den sydlige del af projektområdet ligger et §3-registreret overdrev der samtidig
danner en vold ud mod Gøttrupvej. Der er ikke overlap mellem projektområdet og
overdrevet, der således ikke påvirkes direkte af råstofindvindingen. Overdrev er en tør
naturtype, der ikke er sårbar overfor ændringer i de hydrauliske forhold.
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Nærmeste fredede område er fredning vedr. Gøttrup Kirke der ligger ca. 400 m nord
for projektområdet. Mellem det ansøgte projektområde og kirken er der på nuværende
tidspunkt en tidligere råstofsø, samt dyrkede marker og levende hegn / beplantning.
Projektet omfatter en støjvold med en højde på 3 meter der placeres i en afstand fra
kirken på over 700 meter samt en række materialestakke. Det er Regionens vurdering,
at de nævnte elementer ikke udgør spærringer for indsigt til kirken.
Nærmeste beskyttede sten- og jorddiger ligger over 400 m fra indvindingsområdet og
vil dermed ikke blive påvirket af det ansøgte projekt.
På baggrund af ovenstående er det Regionens vurdering, at projektet ikke vil udgøre
en risiko for påvirkning af beskyttede eller fredede områder og at projektet ikke vil give
anledning til tilstandsændringer af de nærmeste beskyttede naturområder.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 16 – Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg der
ligger ca. 2,5 km sydvest for det ansøgte indvindingsområde. Natura 2000-området
omfatter habitatområde nr. 16 – Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg og i alt 5 EFfuglebeskyttelsesområder. Heraf ligger fuglebeskyttelsesområde nr. 8 – ”Kysten fra
Aggersund til Bygholm Vejle” og fuglebeskyttelsesområde nr. 13 – ”Østlige Vejler”
nærmest projektområdet

25. Kan projektet påvirke internationalt
registrerede, beskyttede eller fredede
områder (Natura 2000)?

Ja

x

Habitatområde nr. 16 er et større område i og langs Limfjorden med et samlet areal på
44.786 ha hvoraf de 70 % er marint område. Områdets udpegningsgrundlaget er bl.a.
en række marine naturtyper, klitter, lysåbne naturtyper m.v. Desuden dyrearterne
havlampret, stor vandsalamander, damflagermus, odder og spættet sæl. Det samlede
udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 16 er indsat sidst i dette dokument.
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområder nr. 8 er klyde, engryle, havterne,
kortnæbbet gås samt lysbuget knortegås. Udpegningsgrundlaget for
fuglebeskyttelsesområde nr. 13 omfatter en lang række fuglearter med tilknytning til
Vejlerne. Det samlede udpegningsrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 8 og nr. 13
er indsat sidst i dette dokument.
De overordnede målsætninger for dette Natura-2000 område er bl.a.,
-

at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus
og velegnede levesteder
at sikre yngle- og fourageringssteder for truede og sjældne ynglefugle
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
-

at sikre rastepladser for sjældne trækfugle
at sikre god vandkvalitet for Limfjordens marine naturtyper
at sikre områdets økologiske integritet i form af en for naturtyperne
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode
sprednings- og etableringsmuligheder for arterne.

Ud over påvirkning med støj og trafik i nærområdet, har det ansøgte projekt stort set
ingen påvirkning, der rækker ud over selve projektområdet. Indvinding under
grundvandsspejlet kan give anledning til en mindre, midlertidig, lokal
grundvandssænkning. Som følge af afstanden til Natura 2000-området vurderes det
dog, at denne ikke vil kunne påvirke de hydrologiske forhold i Natura 2000-området.
Samlet set er det Regionens vurdering, at det ansøgte projekt hverken i sig selv, eller i
forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke Natura 2000-område nr.
16 væsentligt. Det er derfor Regionens vurdering, at der ikke skal udarbejdes en
konsekvensvurdering for det ansøgte projekts påvirkning af ovennævnte Natura 2000område.

26. Forventes området at rumme beskyttede arter
efter bilag IV?

Gøttrup Fiskesø anvendes i dag som rekreativt område og som Put & Take sø med
udsætning af fisk. Der er adgang for henholdsvis kørende og gående trafik langs
bredområdet og der er generelt kort afstand fra stier, bord/bænke m.v. til selve søen.
Søen har et stort åbent vandspejl, der er begrænset vegetation helt ned til vandkanten
og sparsom søbredsvegetation. Brinkerne er generelt stenede og der er få steder med
sandet/blød bund. I den nordlige del af søen er der dog bevoksning helt ned til søen
med et tæt krat af bl.a. pil og rødel samt vegetation i form af dunhammer og tagrør i
kanten af søen.
Ja

x
Området omkring fiskesøen består mod vest af boliger/bygninger med tilhørende haver
og grønne områder (Gøttrup By). Mod nord er der et beplantningsbælte på 10-15 m,
der grænser op til en sø (tidligere gravesø) omkranset af overdrev. Mod øst er der et
beplantningsbælte på 20 - 80 m efterfulgt af dyrkede marker. Beplantningsbæltet mod
øst er gennemskåret af adgangsvej for kørende og gående trafik til søen. Nærområdet
er generelt præget af dyrkede arealer.
Ved gravningen kan der ske opslemning af materiale i vandsøjlen. Idet der graves i et
lille område ad gangen, idet der ikke graves konstant, idet der generelt er tale om groft
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
materiale med begrænset opslemning og idet der graves i en afstand på mindst 25 m
til bredden af søen, vurderes denne opslemning af materiale ikke at have en væsentlig
betydning for vandkvalitet og sigtbarhed – herunder også ved bredden af søen.
Nedenstående foto viser søen fra vest mod øst. Området omkring søen er besigtiget
den 15. september 2021 samt den 27. oktober 2021.

I forbindelse med besigtigelsen den 15. september 2021 blev der fundet spor af odder i
form af ekskrementer og fodspor i den østlige del af fiskesøen. Derudover er der ikke
registreret bilag IV-arter i projektområdet (Opslag i Naturbasen, Arter.dk og Naturdata
d 10. december 2021) Nærmeste registrering af en bilag IV-art er gjort af Miljøstyrelsen
i 2011, hvor der ligeledes blev fundet spor af odder i et vandløb beliggende ca. 1.100
m syd for projektområdet
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Potentielt forekommende arter i området er vandflagermus, odder, stor
vandsalamander og spidssnudet frø. Dette er vurderet ud fra Faglig rapport fra DMU
nr. 635, 2007 for det 10x10 km kvadrat som projektområdet ligger i.
Spidssnudet frø er generelt forekommende over hele landet og yngler i vådområder
og vandhuller, herunder bredden af søer. I søer med fisk opnås den største
ynglesucces, hvis der er områder med tæt sumpvegetation, hvor haletudserne kan
skjule sig for fiskene. Spidssnudet frø er desuden afhængig af, at der nær
ynglestederne er gode levesteder på land i form af vådområder, enge, moser m.v. I det
ansøgte projektområde er det alene i den nordlige ende af fiskesøen – hvor
vegetationen vokser helt ned til vandkanten - at der potentielt kan være ynglende
spidssnudet frø. Idet der ikke graves nærmere end 25 m fra denne bred vurderes det,
at indvindingen ikke vil kunne give anledning til påvirkning af yngle- eller rasteområder
for spidssnudet frø.
Stor vandsalamander trives bedst i rene lysåbne vandhuller, som er fri for fisk. Der
skal desuden være leve- og rasteområder på land med gode skjulesteder (grene, sten
og lignende). Idet Gøttrup Sø anvendes som Put & Take sø, vurderes det som
usandsynligt, at der er forekomst af stor vandsalamander. Da der samtidig ikke graves
nærmere end 25 m fra den vestlige, nordlige og østlige del af fiskesøen vurderes det,
at indvindingen ikke vil kunne give anledning til påvirkning af potentielle yngle- eller
rasteområder for stor vandsalamander.
Markfirben er udbredt i store dele af landet og findes spredt i landskabet på åbne,
varme solrige lokaliteter, herunder i grusgrave, sten- og jorddiger og sandede
bakkeområder. Kendetegnende for yngleområderne er, at de indeholder solvendte
skråninger med veldrænede, løse jordtyper og sparsom bevoksning typisk i form af
lave urter eller et løst dække af græsser. Rasteområderne om vinteren skal være
veldrænede og solvendte skråninger. Området bør desuden have spredt opvækst af
lave buske og frodigere partier med kraftigere urtedække for skjul, fødesøgning og
varmeregulering. Den del af skrænten mellem de to søer der vender mod fiskesøen, er
nordvendt, bevokset, og meget skyggepåvirket. Det vurderes, at denne del af
skrænten ikke er egnet yngle- eller rasteområde for markfirben. Den sydvendte del af
samme skråning er i dag en del af at aktivt graveområde. Det vurderes, at aktiviteten i
form af råstofindvinding vil indebære for meget forstyrrelse til at kunne fungere som
yngle- eller rasteområde for markfirbenet.
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Odder lever i tilknytning til vandområder, herunder søer. For at odderen kan trives,
skal der være våde naturområder med et højt naturindhold og derudover en god
sammenhæng mellem naturområderne. Odder er især aktiv i perioden fra skumring til
solopgang. Om dagen opholder den sig i en hule i brinken eller eventuelt under buske,
træer eller andet der kan give ly. Det primære yngleområde består af selve hulen som
ungerne fødes og opfostres i samt de nærmeste omgivelser. Ungerne forlader hulen
når de er 2-3 måneder gamle. Rasteområdet er mere diffust og odderen kræver
generelt meget plads. Ved besigtigelse i september 2021 blev der fundet spor fra
odder i form af ekskrementer og fodspor og det er sandsynligt, at odder fouragerer i
fiskesøen på grund af det store fødeudbud. Idet Gøttrup Fiskesø i dag fungerer som
rekreativt område og som Put & Take sø er det ikke et oplagt yngleområde. Dog kan
det ikke afvises, at fiskesøens nordlige, mere tilgroede brinker – der ligger i tilknytning
til to nordlige beskyttede søer omkranset af overdrev - kan være egnet som yngle- eller
rasteområde.
Idet odderen er nataktiv og råstofindvindingen foregår i dagtimer vurderes
gravearbejdet ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning. Da der samtidig ikke
graves nærmere end 25 m fra den nordlige del af fiskesøen vurderes det, at
indvindingen ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for odder.
Flagermus er nataktive, og om dagen raster flagermusene primært i hulheder,
sprækker, spættehuller mv. i træer og i forskellige slags bygninger. Fra midt på foråret
eller først på sommeren samles flagermushunner i ynglekolonier. I perioden september
til november/december går dyrene i vinterdvale på et uforstyrret og frostfrit sted hvor de
er beskyttet mod fjender.
Hulheder og sprækker i træer er meget vigtige opholdssteder for en lang række
flagermusarter. De benyttes både som dagkvarterer om sommeren, dvs. også som
ynglekolonier, som vinterkvarterer og som såkaldte mellemkvarterer. Det kan være
naturlige hulheder i stammen, opstået hvor en udgået gren er knækket af eller rådnet
bort, eller det kan være i en hul gren eller et forladt spættehul. Men det kan også være
en dyb revne i en flækket stamme eller gren, eller under en stor løstsiddende
barkflage. Det vigtigste er, at opholdsstedet er beskyttet mod indsivende vand,
beskyttet mod fjender, er relativt varmt og har gode ind- og udflyvningsmuligheder.
Yngleområdet skal desuden være placeret i nærheden af hunnernes jagtområder.
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Der er ikke observeret flagermus eller spor fra flagermus i forbindelse med de to
besigtigelser i henholdsvis september og oktober 2021. Region Nordjylland har
ligeledes ikke kendskab til registreringer af flagermus i og nær projektområdet og de
omkringliggende naturarealer. (Opslag i Naturbasen, Arter.dk og Naturdata d 10.
december 2021). Nærmeste registrering af flagermus jf. databaserne er i Tingskov
beliggende ca. 9,5 km øst for projektområdet. Der er her blevet registeret
vandflagermus, troldflagermus og sydflagermus. I forbindelse med miljøvurdering af
Vindmøller ved Thorup-Sletten3 er der i 2014-23015 foretaget en række
flagermusundersøgelser. I den forbindelse er der registreret brunflagermus,
damflagermus, dværgflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus, troldflagermus og
vandflagermus i omkring mølleområdet der ligger 2-4 km syd for projektområdet. I
forbindelse med høring af ansøgningen i lokalområdet er det desuden i høringssvar
nævnt, at der er observeret flagermus i området.
På baggrund af viden om de enkelte arters biologi, fortrukne yngle- og rastesteder,
samt fortrukne fourageringsområder vurderes det, at området omkring Gøttrup Sø kan
være biotop for flere flagermusearter, men at miljøforholdene særligt tilgodeser
vandflagermus levevis.
Vandflagermus er en af vore almindeligste flagermusarter, og er udbredt og ret hyppigt
forekommende over hele landet. Hulheder og sprækker i træer er meget vigtige
opholdssteder om sommeren. De fleste opholdssteder findes højt oppe i træerne, og
træer i skovbryn eller fritstående træer frem for træer i tætte bevoksninger.
Vandflagermus jagtområder er først og fremmest over søer, damme og større vandløb,
og vandflagermus ynglekolonier er altid i et træ med hulheder tæt ved
fødesøgningsområdet (vandflader), hvortil dyrene skal have adgang via ledelinjer i
landskabet. Vandflagermus overvintrer primært i kalkgruber ved Mønsted og
Daugbjerg.
Flagermusen er sårbar overfor fjernelse af træer med hulheder tæt på dens
fødesøgningsområder. I forbindelse med det ansøgte projekt skal der fjernes en række
træer, når skrænten mellem de to søer gennemgraves. Der skal desuden fjernes
beplantning i forbindelse med nedrivning af ejendommen på Gøttrupvej 339.

3

Vindmøller ved Thorup-Sletten, Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (december 2016)
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

På baggrund af de to besigtigelser i området, vurderes det imidlertid, at området
omkring Gøttrup Sø og det aktive graveområde er et potentielt yngle- og rasteområde
for flagermus. Dette tilskrives en konkret vurdering af beplantningerne omkring søerne
og det faktum, at søerne i sig selv er et egnet fourageringsområde.
Region Nordjylland vurderer, at potentialet for egnede opholdssteder for flagermus er
størst i bevoksningen umiddelbart nordøst for Gøttrup Sø (udenfor graveområdet), hvor
flere træer indeholder egnede fysiske forhold. Ligeledes vurderes det, at den del af
læhegnet i matrikelskel mellem Gøttrup Sø og det aktive graveområde, der er
beliggende udenfor projektområdet, kan være potentielle opholdssteder for flagermus.
Det kan på baggrund af Region Nordjyllands besigtigelse ikke udelukkes, at enkelte af
de selje-røn der skal fældes i læhegnet inden for projektområdet, kan være
opholdssted for flagermus. Det vurderes, at der kun er tale om 2-3 træer med egnede
fysiske forhold i form af skader lokaliseret på grene i en højde på omkring 2-2,5 meter,
herunder løs bark, samt hulheder ved knækkede og flækkede grene. Træerne er
endvidere relativt små og står meget eksponeret for vind og vejr, og potentialet som
yngle- og rastested for flagermus vurderes at være begrænset.
Ved vurderingen af, om et yngle- eller rasteområde beskadiges eller ødelægges, jf.
habitatbekendtgørelsens § 10og naturbeskyttelseslovens § 29 a, er det afgørende, om
den økologiske funktionalitet kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.
Et yngle- eller rasteområde forstås som en samling af lokaliteter, hvor en bestand af en
art yngler eller raster, og ikke som hver enkelt lokalitet eller forekomst, medmindre der
ikke er økologisk sammenhæng med andre lokaliteter eller forekomster. Ofte vil de
enkelte lokaliteter i et sådant "netværk" af lokaliteter, der udgør et yngle- eller
rasteområde indbyrdes supplere hinanden i at opretholde bestanden. Betydningen af
de enkelte lokaliteter i netværket kan afhænge af bestandens tæthed og
spredningsmuligheder. Ved at opretholde den samlede økologiske funktionalitet i et
område for en bestand af en art, anses direktivkravet for opfyldt.
Det er Region Nordjyllands vurdering, at den samlede økologiske funktionalitet i
området ikke påvirkes væsentligt som følge af det beskrevne projekt.
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Dette tilskrives, at projektet kun indebærer fjernelse af enkelte træer, som vurderes at
have et begrænset potentiale som yngle- og rastested for flagermus. De enkelte træer
skal se som en del af et større sammenhængende område, hvor bl.a. beplantningen
nordøst for Gøttrup Sø og den øvrige del af læbæltet udgør et væsentligt større
potentiale som yngle- og rasteområde for flagermus. Ligeledes er der flere skovarealer
arealer i relativ nærhed af Gøttrup sø. F.eks. skovene ved Sløjbrovej nær Fuglskær,
som ligger ca. 1200 – 2000 meter nordvest for Gøttrup sø.
Det fremgår af ansøgningen at træerne der skal fældes i forbindelse med
gennemgravning af skrænten mellem de to søer af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen
vil blive fældet i vinterperioden og dermed uden for yngleperioden for flagermus.
Regionen vurderer, at træerne der fældes, ikke er egnede vinterkvarterer for flagermus.
Det fremgår endvidere af ansøgningen, at indvindingen i den sydøstlige del af
projektområdet er afsluttet og under efterbehandling. Efterbehandlingen omfatter bl.a.
begyndende tilgroning med pil i den sydøstlige del af gravesøen. Indenfor et år efter at
der er meddelt indvindingstilladelse suppleres efterbehandlingen i den sydøstlige det af
projektområdet med spredt bevoksning med løvtræer i form af bl.a. eg, ask, hassel, elm
og rødel. En sådan beplantning vil med tiden kunne udvikle sig til egnede opholdssted
for flagermus.
Beplantningen umiddelbart nordøst for Gøttrup Sø, den øvrige del af læbæltet og
nærtliggende skovarealer mod nordvest vurderes, at være økologisk
sammenhængende med Gøttrup sø. Med flere velegnede yngle- og rasteområder i
nærheden af Gøttrup sø, vurderes det, at fældning af 2-3 træer med begrænset
potentiale som yngle- og rastested, samlet set ikke ødelægger den økologiske
funktionalitet for flagermus i området.
Notat fra Rambøll af 28.september 2021 og Region Nordjyllands notat af 2. november
2021 er vedlagt som bilag.
Samlet set er det Regionens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil beskadige eller
ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IVarter, og i øvrigt opfylder de forpligtelser, der følger af habitatdirektivets artikel 12.
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Ligeledes er det Regionens vurdering at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til
ændringer i den økologiske funktionalitet for odder, flagermus eller andre bilag IV-arter.

27. Forventes området at rumme danske
rødlistearter?

Der er siden 2011 blevet registeret en række danske rødlistede fuglearter i
projektområdet og i en afstand af 1 km fra projektområdet (Opslag i Naturbasen,
Arter.dk og Naturdata d 10. december 2021).
Ja

28. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer for overfladevand
allerede er overskredet?

x

Det er Regionen vurdering, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på rødlistede
arter. Dette tilskrives, at der er tale om råstofindvinding i en eksisterende Put & Take
sø uden den store naturværdi, og at området efterbehandles til natur med en stor sø og
med mulighed for rekreativ benyttelse. Søen etableres generelt med lavvands- og
sikkerhedszoner.

Gøttrup Sø er registreret som vandområde med ID nr. 288 og med en målsætning om
god økologisk og god kemisk tilstand. Jf. basisanalysen 2021-2027 er den kemiske
tilstand ukendt, mens den samlede økologiske tilstand er moderat. Den økologiske
tilstand for makrofytter er god, for fytoplankton er den moderat og for fisk er den
ukendt. Ifølge basisanalysen er der risiko for manglende opfyldelse af miljømålet for
økologisk tilstand i 2027, mens risikoen for opfyldelse af miljømålet for kemisk tilstand
ikke kan vurderes. Indsatsen for søer omfatter primært reduktion i tilførslen af fosfor til
søer gennem etablering af vådområder, opkøb af dambrug samt restaurering af søer.
Gøttrup Sø er ikke omfattet af indsatsprogram vedr. restaurering af søer.
Nej

Gøttrup Sø anvendes i dag som Put & Take sø og søen er registreret efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Jammerbugt Kommune har tilkendegivet, at ville meddele
dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 med vilkår om at søen ikke efterfølgende
må anvendes til Put & Take sø. I forbindelse med projektet vil der ske gennemgravning
mellem Gøttrup Sø og råstofsøen umiddelbart syd for.
Ved gravningen kan der ske opslemning af materiale i vandsøjlen. Idet der graves i et
lille område ad gangen, idet der ikke graves konstant hen over døgnet, idet der ikke
graves i sommerperioden og idet der generelt er tale om groft materiale med
begrænset opslemning vurderes denne opslemning af materiale ikke at have en
væsentlig betydning for vandkvalitet og sigtbarhed.
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Når indvindingen er afsluttet, vil der dermed være tale om en større og dybere sø end i
dag. Efter endt indvinding vil søen ikke blive anvendt som Put & Take sø og der vil
således ikke blive udsat fisk i søen. Der er ikke tilførsel af næringsstoffer eller
miljøfremmede stoffer til søen hverken i projektperioden eller når indvindingen af
afsluttet.
Som oplyst under pkt. 12 har undersøgelser af vandkvaliteten i Gøttrup Fiskesø
sammenholdt med vandkvaliteten i den aktive gravesø umiddelbart syd for fiskesøen
konkluderet, at der ikke er grund til at formode at råstofgravningen vil medføre
væsentligt forøget nitratindhold i vandet. Der kan forventes en mindre stigning i
saltindholdet i søen (idet grundvandets saltindhold stiger med dybden), men dette vil
på ingen måder stige til et niveau der er kritisk i forhold til vandkvaliteten. Pyritoxidation
kan forventes at medføre stigninger på få mg/l sulfat og calcium samt en vis stigning for
nikkel – som dog ikke forventes at overskride miljøkvalitetskriteriet. Derimod forventes
det, at en større andel af dybere grundvand vil have en betydelig fortyndende effekt på
det overfladenære grundvand som stedvis er påvirket af kulbrinteforbindelser samt
pesticider og nedbrydningsprodukter. Af samme grund forventes indholdet af opløst
organisk stof at falde.
Indvindingsområdet ligger i opland til Limfjorden (hovedvandoplandsnr. DK1.2),
Løgstør Bredning. Miljømålet er god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, Jf.
basisanalysen 2021-2027 er den økologisk tilstand dårlig og den kemiske tilstand er
ikke-god.
På baggrund af ovenstående er det Regionens vurdering, at det ansøgte projekt ikke
medfører en forringelse af overfladevandområdernes tilstand, og ikke vil hindre
opfyldelse af de fastlagte miljømål for henholdsvis Gøttrup Sø og Limfjorden.

29. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er
overskredet?
Nej

Indvindingsområdet ligger indenfor grundvandsforekomst nr. DK102_dkmj_505_ks der
er en regional, terrænnær grundvandsforekomst. Ifølge basisanalysen for 2021-2027 er
såvel den kemiske som den kvantitative tilstand god. Tilstanden er dermed i
overensstemmelse med målsætningen.
Hovedparten af råstofferne skal indvindes under grundvandsspejlet. Ved
råstofindvinding under grundvandsspejlet vil de fjernede råstoffer erstattes af en
tilsvarende mængde indstrømmende grundvand, hvilket kan medføre en mindre,
midlertidig lokal grundvandssænkning der dog hurtigt stabiliseres. I det konkrete
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
tilfælde, hvor grundvandsspejlet har stabiliseret sig på søens overflade, forventes der
en meget begrænset lokal grundvandssænkning. Der pumpes ikke aktivt grundvand
væk fra området.
I den sydlige, aktive gravesø skal der indvindes vand til vådsortering. Efter
bundfældning ledes dette vand tilbage i søen igen (recirkulering).
Jf. punkt 12 er det Regionens vurdering, at projektet ikke vil give anledning til
forurening af grundvandsforekomster.
Samlet set er det Regionens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil medføre
forringelse hverken den kemiske eller den kvantitative tilstand.

30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede
er overskredet?

Nej

31. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte
miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj, lys
og luft) allerede er overskredet?

Ja

x

32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket
område?

Der er udført støjberegninger der viser, at når projektet gennemføres i
overensstemmelse med dets forudsætninger kan Miljøstyrelsens vejledende støjkrav
overholdes. Projektet forventes ikke at give anledning til gener vedr. lys og luft.

Gøttrup By ligger umiddelbart vest for indvindingsområdet. Ifølge Helhedsplan 17 for
Jammerbugt Kommune har Gøttrup By ca. 190 beboere. Gøttrup har gennem mange
år været påvirket af grusgravning, både med hensyn til trafik og gravearbejder tæt på
byens boliger. Den ansøgte indvinding kan påvirke byen med støj og trafik.

Ja

x

Jf. pkt. 2 vil det ansøgte projekt ikke give anledning til flere transporter gennem Gøttrup
By end den nuværende råstofindvinding giver anledning til. Der forventes således
uændret eller færre råstoftransporter i forhold til den nuværende situation. Årsagen til
dette er, at den eksisterende oparbejdningsplads nord for Gøttrup By nedlægges.
Oparbejdningspladsen flyttes til den østlige del af det ansøgte projektområde. Det
medfører færre transporter gennem Gøttrup By, idet ca. 40 % af råstofferne kan
transporteres direkte fra indvindingsområdet mod syd uden at komme gennem Gøttrup
By.
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Kriterium

Ja / Nej /
?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Jf. pkt. 5 er der udarbejdet støjberegning for det ansøgte projekt. Beregningen viser, at
når projektet gennemføres under de anførte forudsætninger vil det ikke give anledning
til overskridelse af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Det indgår desuden som en
forudsætning for projektet, at der i videst muligt omfang er rekreativ adgang til området
under indvindingen.
Det vurderes, at det ansøgte projekt med de anførte tiltag i form af reducerede
driftstider m.v., ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af Gøttrup By.

33. Kan projektet påvirke historiske
landskabstræk?

34. Kan projektet påvirke kulturelle
landskabstræk?

35. Kan projektet påvirke arkæologiske
værdier/landskabstræk?

Nej

Projektområdet er ikke udlagt med kulturhistoriske bevaringsværdier, eller som
værdifuldt kulturmiljø i Jammerbugt Kommunes Helhedsplan 17. Området er ligeledes
ikke udlagt som bevaringsværdigt landskab.

Nej

Projektområdet er ikke udlagt med kulturhistoriske bevaringsværdier, eller som
værdifuldt kulturmiljø i Jammerbugt Kommunes Helhedsplan 17.

Nej

Nærmeste fredede fortidsminde ligger ca. 2,6 km øst for projektområdet. Nærmeste
beskyttede dige ligger ca. 400 m sydvest for projektområdet. På grund af afstanden er
der ikke risiko for påvirkning af dette.

Ja

På den nordligste del af projektområdet graves der under søspejlet i den eksisterende
sø og der sker således ingen ændringer i det visuelle udtryk i dette område. Den
væsentligste ændring består i, at skellet mellem de to søer bortgraves og de to
eksisterende gravesøer samles til én stor sø. Det vurderes, at der ikke er tale om en
væsentlig påvirkning af de æstetiske landskabstræk.

36. Kan projektet påvirke æstetiske
landskabstræk?

37. Kan projektet påvirke geologiske
landskabstræk?

Nej

x

Indvindingsområdet er ikke udlagt med geologiske bevaringsværdier eller med
nationale geologiske interesser. I forbindelse med efterbehandlingen efterlades den
vestlige skrænt i etape 2 som geologisk profil.

30

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske
udstrækning i areal

Det ansøgte projektområde er på ca. 18,4 ha hvoraf der skal indvindes på ca. 14,2 ha. Hvis det antages at projektet kan påvirke
indenfor 100 m fra selve projektområdet, er den geografiske udstrækning på ca. 37 ha.

39. Omfanget af personer der forventes berørt af
miljøpåvirkningen

Indenfor en buffer på 100 m fra projektområdet er der ca. 25 boliger – alle i Gøttrup By. Hovedparten af projektets aktiviteter ligger
dog i en afstand på mere end 100 m fra boliger. Støjberegningerne viser, at projektet kan overholde Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj.

Ja / Nej / ?
Kriterium
40. Er området, hvor anlægget tænkes placeret,
sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige enkeltvis?

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige samlet?

43. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud
over kommunen?

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Nej

Ja/nej

x

Støj og transport kan enkeltvis give anledning til en væsentlig påvirkning. Det er
Regionens vurdering, at når projektet gennemføres i overensstemmelse med
det ansøgte og med de tiltag der jf. ansøgningen gøres for at begrænse
påvirkningen, vil der ikke være tale om en væsentlig påvirkning.

Nej

Nej

Kommunegrænse til Vesthimmerlands Kommune ligger ca. 2,5 km syd for
indvindingsområdet. På grund af afstanden vurderes det, at miljøpåvirkningen
ikke vil række ud over Jammerbugt Kommune.
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Ja / Nej / ?
Kriterium
44. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre
nabolande?

Nej

45. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som
kompleks

Nej

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

46. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?
Ja

X

47. Er påvirkningen af miljøet varig?

Bemærkninger

Påvirkning med støj og trafik vil med stor sandsynlighed forekomme under
indvindingen. Det vurderes, at der ikke er tale om en væsentlig påvirkning når
projektet gennemføres i overensstemmelse med det ansøgte.

Påvirkning med støj, støv og trafik ophører når indvindingen afsluttes.
Ja/nej

X

Ja/nej

X

48. Er påvirkningen af miljøet hyppig?

49. Er påvirkningen af miljøet reversibel?

Den landskabelige påvirkning der medfører, at området efter endt indvinding og
gennemgravning af skel vil fremstå som én stor sø fremfor to mindre er varig.

Under projektets varighed på 10 år vil der være indvinding, sortering og
udlevering af råstoffer fra området med deraf følgende støj og trafikal
belastning. Når indvindingen er afsluttet, ophører denne påvirkning.

Miljøpåvirkningen fra selve driften (støj, støv, trafik) ophører, når indvindingen
ophører.
Ja/nej

X
Den landskabelige påvirkning af arealet, herunder etablering af én stor samlet
sø - er ikke reversibel.

50. Er der andre kumulative forhold?

Nej

Ikke udover de kumulative forhold beskrevet under pkt. 2

51. Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse
indvirkningerne?

Ja

Støj begrænses gennem støjdæmpende foranstaltninger på
slæbeskovlemaskinen, gennem etablering af støjvold, ved at holde tre
måneders pause i selve indvindingen i Gøttrup Sø i sommerperioden (juni-

32

Ja / Nej / ?
Kriterium

Væsentlig
påvirkning

Ikke
væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
august) og ved at overholde fastlagte driftstider for de forskellige aktiviteter jf.
støjberegningen.
Den rekreative adgang til området omkring søen sikres gennem hele
indvindingsperioden idet der alene afspærres til områder der kan udgøre en
risiko for uheld m.v.

Konklusion
Ja

Nej

Bemærkninger
Det er Regionens vurdering, at projektet hverken på grund af placering eller karakter vil
kunne give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Det indgår i vurderingen,
•
•

Giver resultatet af screeningen anledning til at
antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke
miljøet væsentligt, så der skal udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport?

•
•
•
•
•
•

At projektet ligger i et område, der er udlagt som graveområdet Gøttrup Sø i
Regionens Råstofplan 2020
At området efter endt indvinding efterbehandles til naturmæssige og rekreative formål
og dermed gennemføres i overensstemmelse med forudsætningerne for graveområdet
i Råstofplan 2020
At indvindingen ikke vurderes at påvirke grundvandsinteresser
At projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre aktiviteter i området
forventes at give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning
At projektet ikke giver anledning til et øget antal transporter gennem Gøttrup By
At projektet – når det gennemføres i overensstemmelse med det ansøgte herunder
den udarbejdede støjberegning - vurderes at kunne overholde Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser
At projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter
vurderes at kunne skade arter eller naturtyper som nærliggende Natura 2000-områder
er udpeget for at beskytte
At projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for bilag IV-arter, herunder at det ansøgte projekt ikke vil give
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Kvalitetskontrol:
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anledning til ændringer i den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter, og at projektet i
øvrigt opfylder de forpligtelser, der følger af habitatdirektivets artikel 12.
At projektet ikke vurderes at kunne medføre en forringelse af tilstanden for
overfladevandområder eller grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de
fastlagte miljømål for forekomsterne.

34

35

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 16 (Udkast til Natura 2000-plan 2022-2027 for habitatområde nr. 16.
Miljøstyrelsen , november 2021)
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Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 8 og nr. 13
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Medlem af FRI

1

Indledning

I forbindelse med at Jammerbugt Grus Aps. søger om tilladelse til at indvinde sand, grus og sten i
Gøttrup Sø og at foretage skelgennemgravning til det aktive graveområde syd for søen. Samtidig
ønskes en forladt ejendom på Gøttrupvej 339 nedrevet. Det er derfor nødvendigt at vurdere, om
området er egnet som yngle- og rasteområde for bilag IV-arter1, samt om der findes andre sjældne eller
fredede arter i området.
Vurderingen er foretaget på baggrund af en ekstensiv besigtigelse af området, der er foretaget d. 15.
september 2021 samt indsamling af tilgængelige data fra følgende hjemmesider: Danmarks Miljøportal,
Naturdata2, arter.dk og Naturbasen.dk3.

2

Eksisterende forhold

2.1 Gøttrup Sø
Gøttrup Sø en tidligere råstofgrav, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Umiddelbar nord for
Gøttrup Sø ligger yderligere to beskyttede søer, der også er opstået ved råstofgravning. Syd for Gøttrup
Sø ligger et aktivt råstofområde (se oversigtskort på forsiden).
Gøttrup Sø er i dag en put & take fiskesø. På den vestlige, sydlige og størstedelen af den østlige side er
brinken med slået vegetation/græs helt ned til vandkanten, og der forekommer kun sparsom
søbredsvegetation så som mynte sp. tagrør, vandpileurt og sumpstrå. I søen vokser der kun få
vandplanter helt inde ved bredden. Brinken er generelt stejl og stenet. Der er kun få steder med
sandet/blød søbred.
I den nordlige del af søen, er brinken ligeledes stejl, men er bevokset helt ned til søen med et tæt krat
af bl.a. pil og rødel, og der vokser dunhammer og tagrør i kanten af søen.
Der var mange fisk, der sprang i søen, og fiskene blev observeret helt inde ved bredden.

1

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007

2

https://arealinformation.miljoeportal.dk/

3

Licensnr: E05/2015
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Søbredden er generelt meget stenet.

Brinken er slået, og flere steder stejl og stenet.

Den nordlige brink er bevokset helt ned til vandkanten.
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2.2 Området mellem Gøttrup Sø og det aktive graveområde
Området mellem Gøttrup Sø og det aktive graveområde, er en skrænt bevokset med bl.a. eg, selje-røn,
spidsløn, tjørn, forskellige pilearter og nogle enkelte rødgraner. I matrikelskellet til det aktive
graveområde er der plantet et levende hegn af selje-røn. Den vestligste del af området er afgræsset
med kvæg. Udenfor det afgræssede område består urtevegetationen primært af høje næringskrævende
plantearter som gederams, stor nælde, alm. hundegræs, ager-tidsel, kruset skræppe og brombær. Det
var ikke muligt at besigtige det afgræssede område.
Ved gennemgang af gamle luftfoto, fremgår det, at området var marker uden læhegn i 1954. Det
levende hegn af selje-røn er plantet i 1995, og der er begyndende opvækst af træer på skrænten.
Ved besigtigelsen var flere af træerne gået ud, og mange havde sår efter grene, der var knækket af og
andre revner og sprækker.

Læhegn af selje-røn.
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Flækket træstamme.

Selje-røn med sprække i stammen.

2.3

Flerstammet piletræ i det afgræssede område.

Ejendomme Gøttrupvej 339

Ejendommen er forfalden, og der er fri adgang til huset og udbygningerne.

Ejendommen Gøttrupvej 339
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3

Bilag IV-arter

Arter på habitatdirektivets bilag IV er beskyttet de steder, hvor dyrene opholder sig (raster) og yngler4.
I forbindelse med planlægning af aktiviteter skal der udarbejdes en vurdering med vægt på, om
aktiviteterne beskadiger den lokale bestand af bilag IV-arter væsentligt eller ikke væsentligt, og om den
økologiske funktionalitet for yngle- og rasteområder kan opretholdes.
Et yngleområde er det sted, hvor artens individer har yngleterritorier eller har sine æg og unger, indtil
ungerne kan klare sig selv.
Et rasteområde er det sted, hvor artens individer opholder sig, når de ikke søger føde eller yngler.
Dette kan være forskellige steder afhængigt af, om det er sommer eller vinter.
Med økologisk funktionalitet menes det mønster af yngle- og rasteområder, som den pågældende
art, er afhængig af, og omhandler de vilkår, som et yngle- og rasteområde kan tilbyde en bestand af en
art. Det er f.eks. ikke nok at kigge på skader på et ynglested som en isoleret hændelse, også skader de
steder, hvor arten raster, er væsentlige.
Jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV kan der potentielt forekomme vandflagermus,
odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø indenfor det 10x10 km kvadrat hvor Gøttrup
Sø ligger. Der er ingen offentlige registreringer af bilag IV-arter eller sjældne eller fredede arter i
området. Jammerbugt Kommune har pr. mail oplyst, at de ikke har registreringer fra området, men
påpeger at bilag IV-arterne spidssnudet frø, odder og flagermus potentielt kan findes i området.
Odder
Odder lever i tilknytning til vådområder. Arten findes i såvel stillestående som rindende vand, og både i
saltvand og ferskvand, især søer og moser med store rørskovsområder. Tætheden af odder er aldrig
særlig stor, da arten kræver meget plads, ofte mere end 10 km vandløbsstrækning. Er levestedet ikke
optimalt for odder, vil den færdes i et endnu større område. For at odder kan trives i levedygtige
bestande skal der være våde naturområder med et højt naturindhold, og en god sammenhæng mellem
naturområderne.
Odder er især aktiv i perioden fra skumring til solopgang. Om dagen opholder den sig i en hule i brinken
eller måske under buske, træer eller andet, der kan give ly. Odder er sårbar overfor forstyrrelser eller
forringelser af yngle- og rasteområderne. Det kan være forstyrrelser i forbindelse med friluftsliv, specielt
løse hunde, eller anlægsarbejde.
Odder placerer ofte ekskrementer enkeltvis eller i grupper på markante eller fremspringende steder
(markeringspladser), for at afmærke territoriet. Ekskrementerne størrelse, form og farve kan variere en
del, afhængig af hvad odderen har spist. I frisk tilstand er ekskrementerne sorte eller grå, mens ældre
ekskrementer er lysegrå og smuldrende. Indholdet består af fiskeben og fiskeskæl. Odder fodaftryk er
næsten cirkelrundt og 5-6 cm i diameter med en svag antydning af kløer. Hvis fodaftrykket er tydeligt,
kan man se aftryk af alle 5 tæer.
Ved søens østside blev der fundet spor af odder. Se figur 1-1 til 1-3. Der er fundet afføring på en stor
sten i vandkanten, og der er i samme område fundet fodspor, der stammer fra odder. Natten før
besigtigelsen, havde det regnet meget, og både ekskrementer og fodaftryk var derfor udviskede.

4

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter BEK nr. 1595 af 06/12/18.
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Figur 3-1. Ekskrementer på sten, der stammer fra
odder.

Figur 3-3. Oversigtskort med placering af spor fra odder.
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Figur 3-2. Fodaftryk fra odder.

Flagermus
Samtlige 17 arter af flagermus i Danmark er bilag IV-arter. Flagermus er nataktive, og om dagen raster
flagermusene primært i hulheder, sprækker, spættehuller mv. i træer og i forskellige slags bygninger.
Sommerkvarteret skal være beskyttet mod fjender, være uforstyrret og relativt varmt samt have gode
ind- og udflyvningsmuligheder. Desuden skal yngleområdet være placeret i nærheden af hunnernes
jagtområder.
Fra midt på foråret eller først på sommeren samles flagermushunner i ynglekolonier. Der er forskel på
hvornår de forskellige arter går i vinterdvale, og der er også forskel mellem individerne. De første kan
begynde allerede i slutningen af september, men de fleste går først i dvale i oktober og november,
enkelte så sent som i december. Vinterkvarteret skal være et sted, hvor flagermus er beskyttede mod
fjender, uforstyrret og frostfrit, men med lave plusgrader.
Hulheder og sprækker i træer er meget vigtige opholdssteder for en lang række flagermusarter. De
benyttes både som dagkvarterer om sommeren, dvs. også som ynglekolonier, som vinterkvarterer og
som såkaldte mellemkvarterer. Det kan være naturlige hulheder i stammen, opstået hvor en udgået
gren er knækket af eller rådnet bort, eller det kan være i en hul gren eller et forladt spættehul. Men det
kan også være en dyb revne i en flækket stamme eller gren, eller under en stor løstsiddende barkflage.
Det vigtigste er at opholdsstedet er beskyttet mod indsivende vand
Vandflagermus er en af vore almindeligste arter, og er udbredt og ret hyppigt forekommende over hele
landet. Hulheder og sprækker i træer er meget vigtige sommeropholdssteder. De fleste opholdssteder
findes højt oppe i træerne, og træer i skovrande eller fritstående træer frem for træer i tætte
bevoksninger. Vandflagermus jagtområder er først og fremmest over søer, damme og større vandløb,
og vandflagermus ynglekolonier er altid i et træ med hulheder tæt ved fødesøgningsområdet
(vandflader), hvortil dyrene skal have adgang via ledelinjer i landskabet.
Markfirben
Markfirben lever i lysåbne områder med løs, gerne sandet jord, hvor den ofte træffes i små kolonier.
Den findes over hele landet og er mest almindelig ved kysterne. Kendetegnende for markfirbens
yngleområder er, at de indeholder solvendte skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom
bevoksning. Markfirben er, som andre krybdyr, afhængig af at kunne solbade i morgen og
eftermiddagstimerne.
Spidssnudet frø
Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store
søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces
opnår arten i vandhuller uden fisk. I vandhuller med fisk er ynglesuccesen størst, hvis der er en tæt
sumpvegetation, hvor haletudserne kan skjule sig for fiskene.
Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær ynglestederne findes gode levesteder på land. Det
gælder især ungerne, der opholder sig forholdsvis længe ved det vandhul, hvor de har udviklet sig, og
som derfor er afhængige af gode terrestriske levesteder nær ynglestedet. Det betyder at spidssnudet
frø trives bedst, hvor der er udstrakte enge og moser omkring ynglevandhullerne, hvor ungerne kan
finde deres føde.
Rasteområderne findes i de nævnte landbiotoper og især i fugtige områder. I sumpede områder tæt på
ynglestederne, herunder bredzonen, overlapper yngle- og rasteområder.
Stor vandsalamander
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Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse, også små vandhuller under 100
m2. Arten trives bedst i rene vandhuller, som ligger lysåbent, og som er fri for fisk. Artens levesteder og
rasteområder på land ligger oftest nær vandhullet, hvor der er gode skjulesteder (grene, sten, o. lign.) i
skov eller bygninger.
3.1 Vurdering
Odder
Det er sandsynligt, at odder fouragerer i søen på grund af det store fødeudbud, og det kan ikke afvises,
at den nordlige bred er et egnet yngle- eller rastested for odder. Brinkerne mod vest, syd og øst er ikke
egnede yngle- og rastesteder. Nord for Gøttrup Sø ligger to andre beskyttede søer, omkranset af
overdrev, der ligeledes kan indeholde egnede yngle- og rasteområder for odderen.
Råstofindvindingen foregår indenfor normal arbejdstid, og gravemaskinen kommer til at arbejde fra en
vold ude i søen, og kommer dermed ikke nærmere end ca. 65 m på den nordlige brink. Selve
indvindingen kommer ikke til at foregå nærmere end 25 m på den nordlige bred, og brinken bliver
dermed ikke fysisk forstyrret. Da odder er nataktive, og gravemaskinen ikke kommer nærmere end 65
m på brinken, vurderes forstyrrelse fra gravearbejdet ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af odder
eller at påvirke den økologiske funktionalitet for odder, da der også er andre egnede odderlokaliteter i
nærområdet.
Stor vandsalamander og spidssnudet frø
Søbredden mod vest, syd og øst vurderes ikke at være egnet som yngleområde for stor
vandsalamander og spidssnudet frø, da søen indeholder mange fisk, som går helt ind til bredden. I den
nordlige del af søen, hvor vegetationen vokser helt ned til vandkanten, er der flere steder med skjul for
ynglen, og her kan der potentielt være ynglende padder.
Da der ikke graves nærmere end 25 m fra den vestlig, østlige og nordlige bred, vurderes eventuelle
yngle- og rastesteder for stor vandsalamander og spidssnudet frø ikke at blive påvirket.
Markfirben
Området omkring Gøttrup Sø, ejendommen på Gøttrupvej 339 og skellet mellem søen og det aktive
graveområde vurderes ikke at være egnet som yngle- eller rastested for markfirben, da arealerne er
tilgroede, og mangler veldrænende løse jordtyper, hvor arten kan yngle eller raste.
Flagermus
Der blev ikke observeret flagermus eller spor af flagermus ved besigtigelsen, men det kan ikke
udelukkes, at træerne i skellet mellem Gøttrup Sø og det aktive graveområde syd for søen samt
ejendommen på Gøttrupvej 339 kan være yngle- og rastesteder for flagermus. Både den forladte
ejendom og mange af træerne indeholder fysiske forhold, der kan bruges af flagermus både som yngleog rastested og samtidig ligger områderne nær søer, der er et vigtigt fødesøgningsområde for især
vandflagermus og damflagermus.
Fjernelse af træerne og nedrivning af ejendommen, kan derfor potentiel påvirke den økologiske
funktionalitet for flagermus, og det anbefales derfor, at der foretages yderligere undersøgelser, med
henblik på at vurdere om træerne og ejendommen anvendes som yngle- og rastesteder, og hvilke
afværgeforanstaltninger der i så fald kan igangsættes.
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Andre fredede og sjældne arter

Der er ikke registreret andre fredede og sjældne arter i området omkring Gøttrup Sø.
Råstofindvindingen i Gøttrup Sø vil ikke påvirke den vestlige, østlige og nordlige bred, så eventuelle
fredede og sjældne arter her bliver ikke påvirket.
I skellet mellem Gøttrup Sø og det aktive graveområde, er den vestligste del af området afgræsset med
kvæg, og udenfor det afgræssede område bestod urtevegetationen primært af høje næringskrævende
plantearter. Ejendommen Gøttrupvej 339 var ligeledes bevokset med høje næringskrævende arter.
Det vurderes samlet set, at området ikke rummer fredede og sjældne arter.

5
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Regional Udvikling
Råstofsagsbehandler
Jacob Frydkjær Winde
j.winde@rn.dk
Sagsnummer 2021-016505
2. november 2021

NOTAT

Besigtigelse af arealer ved Gøttrup Sø
Region Nordjylland besigtigede den 27. oktober 2021 arealerne omkring Gøttrup Sø og det aktive råstofindvindingsområde syd herfor.
Deltagere
Fra Region Nordjylland:
•

Jacob Frydkjær Winde

•

Anne Marie Henriksen

Ansøger - Jammerbugt Grus ApS.:
•
•

Nikki Kristensen
Karsten Jespersen

Baggrund for besigtigelse
I forbindelse med Jammerbugt Grus Aps’ ansøgning om tilladelse erhvervsmæssig indvinding af
sand, grus og sten i Gøttrup Sø, samt i en del af skellet imellem søen og det aktive graveområde syd
herfor (2021-016505), udarbejdede Rambøll den 28. september 2021, et besigtigelsesnotat med det
formål, at vurdere om området er egnet som yngle- og rasteområder for bilag IV-arter. Besigtigelsesnotatet blev udarbejdet på vegne af Region Nordjylland.
På baggrund af faglig rapport nr. 635, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, fra DMU
2007, vurderes det, at der kan være forekomst af vandflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø indenfor et kvadrat på 10 x 10 km, hvor Gøttrup Sø ligger.
Rambøll vurderede på baggrund af en ekstensiv besigtigelse af området, foretaget den 15. september
2021, at det er sandsynligt, at odder fouragerer i Gøttrup Sø, samt at den nordlige del af søen er et
potentielt yngleområde for padder, herunder stor vandsalamander og spidssnudet frø. Rambøll vurderede, at projektet ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning af de nævnte arter eller den økologiske funktionalitet for disse, hvilket tilskrives driftstiden for indvindingen, samt afstanden mellem graveområdet
og brinkerne med potentielle yngle- og rasteområder.
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Det fremgår endvidere af Rambølls notat, at der ikke blev observeret flagermus eller spor af flagermus
ved besigtigelsen, men at det ikke kan afvises, at træerne i skellet mellem Gøttrup Sø og det aktive
graveområde syd for søen, samt ejendommen på Gøttrupvej 339 kan være yngle- og rasteområde for
flagermus, da både den forladte ejendom og mange af træerne indeholder fysiske forhold, der kan
bruges af flagermus som yngle- og rastested, og at områderne samtidigt ligger nær søer, der kan være
vigtige fødesøgningsområde for især vandflagermus. Rambøll anbefaler på baggrund af deres besigtigelse af området, at der foretages yderligere undersøgelser med henblik på om træerne og ejendommen anvendes som yngle- og rasteområde.
På baggrund af Rambølls besigtigelsesnotat, har Region Nordjylland den 27. oktober 2021 foretaget
en besigtigelse af området, med fokus på potentielle yngle- og rastesteder for flagermus. Jammerbugt
Grus Aps deltog på en del af besigtigelsen for bl.a. at klargøre projektområdet afgrænsning.

Flagermus

”Samtlige 17 arter af flagermus i Danmark er bilag IV-arter. Flagermus er nataktive, og om dagen raster
flagermusene primært i hulheder, sprækker, spættehuller mv. i træer og i forskellige slags bygninger.
Sommerkvarteret skal være beskyttet mod fjender, være uforstyrret og relativt varmt, samt have gode
ind- og udflyvningsmuligheder. Desuden skal yngleområdet være placeret i nærheden af hunnernes
jagtområder.
Fra midt på foråret eller først på sommeren samles flagermushunner i ynglekolonier. Der er forskel på
hvornår de forskellige arter går i vinterdvale, og der er også forskel mellem individerne. De første kan
begynde allerede i slutningen af september, men de fleste går først i dvale i oktober og november,
enkelte så sent som i december. Vinterkvarteret skal være et sted, hvor flagermus er beskyttede mod
fjender, uforstyrret og frostfrit. men med lave plusgrader.
Hulheder og sprækker i træer er meget vigtige opholdssteder for en lang række flagermusarter. De
benyttes både som dagkvarterer om sommeren, dvs. også som ynglekolonier, som vinterkvarterer og
som såkaldte mellemkvarterer. Det kan være naturlige hulheder i stammen, opstået hvor en udgået
gren er knækket af eller rådnet bort, eller det kan være i en hul gren eller et forladt spættehul. Men det
kan også være en dyb revne i en flækket stamme eller gren, eller under en stor løstsiddende barkflage.
Det vigtigste er at opholdsstedet er beskyttet mod indsivende vand.
Vandflagermus er en af vore almindeligste flagermusarter, og er udbredt og ret hyppigt forekommende
over hele landet. Hulheder og sprækker i træer er meget vigtige opholdssteder om sommeren. De fleste
opholdssteder findes højt oppe i træerne, og træer i skovbryn eller fritstående træer frem for træer i
tætte bevoksninger. Vandflagermus jagtområder er først og fremmest over søer, damme og større
vandløb, og vandflagermus ynglekolonier er altid i et træ med hulheder tæt ved fødesøgningsområdet
(vandflader), hvortil dyrene skal have adgang via ledelinjer i landskabet.” – Fra Rambøll besigtigelsesnotat af 28. september 2021
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Oversigtskort
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Området mellem Gøttrup Sø og det aktive graveområde
Som det fremgår af besigtigelsesnotatet fra Rambøll, er området mellem Gøttrup Sø og det aktive
graveområde en skrænt bevokset med b.la. eg, seljerøn, spidsløn, tjørn, forskellige pilearter og nogle
enkelte rødgraner.
Den nordvendte skrænt
På baggrund af Regionens besigtigelse og gennemgang af tilgængelige luftfotos 1, vurderes det, at
størstedelen af beplantning på den nordvendte skrænt (imod Gøttrup Sø) består af relative unge selvsåede træer på omkring 20-25 år. Stammerne havde en diameter på maks. 20 cm. Disse træer vurderes
ikke at være egnede yngle- og rastesteder for flagermus, da træerne er forholdsvis tyndstammede og
tyndgrenede, uden væsentlige skader eller hulheder. Se foto 1 og 2.
Den resterende del af beplantning på den nordvendte skrænt består af et mindre antal ældre flerstammede piletræer.
Piletræerne er også fremhævet i Rambølls notat, formentligt som følge af deres alder, og det faktum at
træerne er flerstammede. Piletræerne står endvidere inden for en indhegning, som ikke var mulig at
indgå ved Rambølls besigtigelse. Ved Regionens nærmere undersøgelse af de enkelte træer kunne
det konstateres, at træerne generelt kun har få og meget overfladiske skader, herunder på bark og små
knækkede grene – Se foto 3 og 4. Skaderne på træerne vurderes ikke at tilbyde de fysiske forhold, der
kan bruges af flagermus som yngle- og rastested.
Kun i enkelte af piletræernes nederste del, nær grenkravene af de enkelte stammer, er der hulheder.
Disse hulheder er formentligt opstået på grund af stammernes overlappende vækst, samt tidligere
knækkede grene. Hulhederne er endvidere placeret i en højde på maks. 1,5 meter over jorden, og som
følge heraf, vurderes det, at træerne har et ringe potentiale som yngle- og rasteplads for flagermus.
På baggrund af Region Nordjyllands besigtigelse, vurderes det, at træerne på den nordvendte skrænt,
ikke indeholder egnede yngle- og rastesteder for flagermus.

1

Luftfotos fra Miljøportalen og flyfotoarkivet.dk fra perioden 1954-2020
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Foto 1 – Beplantning på den nordvendte skrænt.

Foto 2 – Beplantning på den nordvendte skrænt.
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Foto 3 – Eksempel på et af de flerstammede piletræer på den nordvendte skrænt.

Foto 4 – Eksempel på overfladisk skade på bark på et af de flerstammede piletræer.
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Matrikelskel til det aktive graveområde
I matrikelskellet til det aktive graveområde er der et ét-rækket levende hegn af selje-røn. Det fremgår
af notatet fra Rambøll, at selje-rønnen blev plantet i 1995. Region Nordjylland vurderer endvidere, at
beplantning er fra omkring starten af 1980’erne, jf. tilgængelige luftfotos fra flyfotoarkivet.dk
Ansøger udpegede ved besigtigelsen projektafgrænsningen mod øst, som løber på østsiden af de to
store rødgraner på matrikelskellet. Projekt indebærer derfor at rødgranerne og læbæltet vest herfor
ryddes.
Læbæltet fremstod ved besigtigelsen som værende relativt åben, hvor mange af træerne helt manglede.
Særligt træerne i den østlige ende af projektområdet, svarende til en strækning på 60 meter vest for
rødgranerne, står forholdsvis spredte, er relativt små og er tydeligt vejrpåvirket med flere skader – Se
foto 5, 6 og 7. Denne række træer har i forskelligt omfang fysiske forhold der forbindes med opholdssteder for flagermus, herunder løs bark, revner i stammer og grene, hulheder ved knækkede og flækkede grene. Hovedparten af disse skader blev konstateret på relativt tynde grene eller i en højde på
omkring 1,5 meter fra jorden, og vurderes ikke at udgøre egnede opholdssteder for flagermus. Enkelte
af skaderne var lokaliseret på større grene (diameter på ca. 10 cm) og i en højde på omkring 2-2,5
meter, og disse kan potentielt udgøre egnede opholdssteder for flagermus. Det vurderes endvidere at
være tale om 2-3 træer med disse fysiske forhold.
Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der i den del af læhegnet, som er beliggende udenfor
projektområdet (øst for de to rødgraner), er flere selje-røn med væsentligt skader, såsom løs bark,
revner i stammer og grene, hulheder ved knækkede og flækkede grene, og som potentielt kan udgøre
egnede opholdssteder for flagermus - Herunder træet med den flækkede stamme, der fremgår af Rambølls besigtigesnotat.
De resterende træer i læbæltet har relativt store stammer og kroner, og fremstod ved besigtigelsen i
øvrigt sunde og uden væsentlige skader – Se foto 8.

Foto 5 – Trærække af spredte selje-røn. Rødgranerne der afgrænser projektområdet mod øst ses i baggrunden.
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Foto 6 – Spækker, løs bark og døde grene på selje-røn.

Foto 7 – Stor spækker efter knækket gren.
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Foto 8 – Del af læbælte bestående af store sejle-røn uden væsentlige skader.
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Trægruppe ved Gøttrupvej 339
Projektet indeholder anlæggelse af en ny adgangsvej til graveområdet for at forbedre oversigtforholdene til Gøttrupvej for udkørende transport. Anlæggelsen af den nye adgangsvej vil kræve at en mindre
trægruppe øst for ejendommen Gøttrupvej 339 fjernes. Denne beplantning består af tjørn, spidsløn pile
sp. og selje-røn af forskellige aldre og størrelser. Ved besigtigelsen blev der i denne beplantning ikke
fundet potentielle opholdssteder for flagermus.
Træbevoksninger omkring Gøttrup Sø i øvrigt
Ved besigtigelsen blev de øvrige træbevoksningerne omkring Gøttrup Sø og det aktive indvindingsområde gennemgået.
Gøttrup Sø er omkredset af rød-el, spidsløn, birk, rødgran, tjørn, selje-røn og forskellige pilearter, herunder store eksemplarer af båndpil, mens bevoksningerne omkring det aktive indvindingsområde er
mere sparsom med levende hegn bestående af tjørn og selje-røn, og begyndende tilgroning med piletræer langs gravesøens sydøstlige del - Se nedenstående skråfoto.

Skråfoto af 30. maj 2021, jf. www.skraafoto.kortforsyningen.dk.

På baggrund af besigtigelsen, vurderes det at potentialet for egnede opholdssteder for flagermus er
størst i bevoksningen umiddelbart nordøst for Gøttrup Sø, hvor flere træer indeholder egnede fysiske
forhold. Særligt de store båndpil i beplantning vurderes at indeholde potentielle opholdssteder i form af
større knækkede grene og løs bark med gode ind- og udflyvningsmuligheder – se foto 9.
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Foto 9 – Eksempel på beplantningen umiddelbart nordøst for Gøttrup Sø. Her ses de store båndpil

Der er indenfor en afstand af ca. 2 km nord og nordvest for Gøttrup Sø, beliggende to ca. 14 og 15 ha
store skovområder med tilhørende vådområder (moser og søer). Disse arealer blev ikke blevet besigtiget i forbindelse med sagen, men det vurderes på baggrund af tilgængelige luft- og skråfotos, at disse
har et stort potentiale som yngle- og rasteområder for flagermus, som følge af skovenes alder og gode
fourageringsmuligheder.

Samlet vurdering
Der blev ved besigtigelsen ikke observeret flagermus eller spor af flagermus ved besigtigelsen og Region Nordjylland har ikke kendskab til registreringer af flagermus i og nær projektområdet og de omkringliggende naturarealer (Data er indhentet fra Naturbasen.dk, Arter.dk og Naturdata på Miljøportalen
- opslag d. 01. november 2021)
Ved vurderingen af, om et yngle- eller rasteområde beskadiges eller ødelægges, jf. habitatbekendtgørelsens § 10 og naturbeskyttelseslovens § 29a, er det afgørende, om den økologiske funktionalitet kan
opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.
Et yngle- eller rasteområde forstås som en samling af lokaliteter, hvor en bestand af en art yngler eller
raster, og ikke som hver enkelt lokalitet eller forekomst, medmindre der ikke er økologisk sammenhæng
med andre lokaliteter eller forekomster. Ofte vil de enkelte lokaliteter i et sådant "netværk" af lokaliteter,
der udgør et yngle- eller rasteområde indbyrdes supplere hinanden i at opretholde bestanden. Betydningen af de enkelte lokaliteter i netværket kan afhænge af bestandens tæthed og spredningsmuligheder. Ved at opretholde den samlede økologiske funktionalitet i et område for en bestand af en art, anses
direktivkravet for opfyldt.
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På baggrund af Region Nordjyllands besigtigelse, vurderes det at området omkring Gøttrup Sø og det
aktive graveområde er et potentielt yngle- og rasteområde for flagermus. Dette tilskrives en konkret
vurdering af beplantningerne omkring søerne og det faktum at søerne i sig selv er et egnet fourageringsområde.
Region Nordjylland vurderer at potentialet for egnede opholdssteder for flagermus er størst i bevoksningen umiddelbart nordøst for Gøttrup Sø, hvor flere træer indeholder egnede fysiske forhold. Ligeledes vurderes det at den del af læhegnet i matrikelskel mellem Gøttrup Sø og det aktive graveområde,
der er beliggende udenfor projektområdet, kan være potentielle opholdssteder for flagermus.
Det kan på baggrund af Region Nordjyllands besigtigelse ikke udelukkes, at enkelte selje-røn i læhegnet inden for projektområdet kan være opholdssted for flagermus. Det vurderes, at der kun er tale om
2-3 træer med egnede fysiske forhold i form af skader lokaliseret på større grene i en højde på omkring
2-2,5 meter, herunder løs bark, samt hulheder ved knækkede og flækkede grene. Træerne er endvidere
relativt små og står meget eksponeret for vind og vejr, og potentialet som yngle- og rastested for flagermus vurderes at være meget begrænset.
Det er Region Nordjyllands vurdering, at den samlede økologiske funktionalitet i området ikke påvirkes
væsentligt som følge af det beskrevne projekt.
Dette tilskrives, at projektet kun indebærer fjernelse af enkelte træer, som vurderes at have et begrænset potentiale som yngle- og rastested for flagermus. De enkelte træer skal se som en del af et større
sammenhængende område, hvor bl.a. beplantningen nordøst for Gøttrup Sø og den øvrige del af læbæltet udgør et væsentligt større potentiale som yngle- og rasteområde for flagermus. Ligeledes er der
flere skovarealer arealer i relativ nærhed af Gøttrup sø. F.eks. skovene ved Sløjbrovej nær Fuglskær,
som ligger ca. 1200 – 2000 meter nordvest for Gøttrup sø.
Beplantningen umiddelbart nordøst for Gøttrup Sø, den øvrige del af læbæltet og nærtliggende skovarealer mod nordvest vurderes, at være økologisk sammenhængende med Gøttrup sø. Med flere velegnede yngle- og rasteområder i nærheden af Gøttrup sø, vurderes det, at fældning af 2-3 træer samlet
set ikke ødelægger den økologiske funktionalitet for flagermus i området.
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NOTAT

Opsamling på høringssvar indkommet i forbindelse med høring af udkast
til afgørelse efter miljøvurderingsloven vedr. indvinding af råstoffer i Gøttrup Sø
Der blev samtidig foretaget høring af ansøgning efter råstofloven. Bemærkningerne nedenfor vedrører dels ansøgning efter råstofloven og dels ansøgning efter
miljøvurderingsloven.
Høringssvar fra

Vigtigste punkter

Gøttrupvej 3071)

Er bekymret for, at råstofgravning vil give anledning til støj/forstyrrelse, og vil ødelægge natur og dyreliv

Gøttrupvej 322

Påpeger at skolevejen for cyklister er utryg, og at der er meget tung trafik gennem byen. Ønsker udkørsel østud af grusgraven, så tung trafik gennem Gøttrup undgås.
Gør opmærksom på, at der ofte holder ventende lastbiler kl. 5:30 om morgenen udenfor grusgraven, hvilket giver dårligt udsyn for øvrige trafikanter
Er positiv overfor færre transporter gennem byen og overfor nedrivning af bolig på Gøttrupvej 339 og ændret placering af udkørsel
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Gøttrupvej 2991)

Udtrykker bekymring ved udsigt til støj, herunder i kumulation med vindmøller. Påpeger endvidere risiko for sætningsskader
og værdiforringelse af fast ejendom. Henviser til Danske Regioners forslag om erstatning til nærtliggende beboelser. Forudser sundhedsmæssige omkostninger for dyr, mennesker og natur.

Gøttrupvej 351

Ejendommen er et større kvægbrug. Det påpeges, at hvis efterbehandlingen til natur resulterer i udvikling af sammenhængende overdrevsareal på mere end 2,5 ha, kan det medføre begrænsninger i muligheden for udvidelser/ændringer af kvægbruget fremadrettet i medfør af husdyrbrugsloven.
Påpeger, at indvindingen ikke må give anledning til tilstandsændring af deres §3-sø, der ligger umiddelbart øst for den kommende oparbejdningsplads.

Gøttrupvej 2971)

Mener at den aktive råstofgrav bør færdiggraves, og at volden mellem de to søer bør gennembrydes inden der startes indvinding i fiskesøen. Mener at projektet er i strid med Jammerbugt Kommunes betingelser for dispensation, herunder at kommunen ønsker en østlig adgangsvej til byen, gravning min. 150 m fra beboelse og støjvold mellem oparbejdningsplads og sø.
Spørger ind til tidshorisont for gravning af areal indenfor 150 m grænsen for nabobeboelser og anfører, at arbejdet må kunne
tilrettelægges, så der kun er aktivitet mandag-fredag i tidsrummet 7-17, og ikke på lørdage eller søn- og helligdage.
Er negativ overfor ansøgers forslag om en beboerejet fond, idet de fremtidige beboere pålægges udgifter til drift og vedligehold

Stierslevvej 141)

Påpeger at tung trafik på Stjerslevvej er problematisk for skolebørn og andre bløde trafikanter, herunder i forbindelse med
krydsning af cykelsti. Gør opmærksom på, at Stjerslevvej anvendes af skolen flere gange om ugen til motion/idræt. Er bekymret for støj og støv og påpeger, at planlagt vold ikke vil dække støj mod Stjerslevvej. Påpeger konsekvenser i form af værdiforringelse af fast ejendom og midlertidig forringelse af naturen og de rekreative muligheder ved Gøttrup Sø.

Gøttrupvej 2931)

Påpeger det positive i, at gravesøerne i området bruges aktivt af turister, skolebørn og lokale. Og at gravesøerne skaber et
rigt dyreliv. Er bekymret for støjpåvirkning, herunder i kumulation med vindmøller i området, værdiforringelse af fast ejendom
og ødelæggelse af drikkevand.

Nordjyllands Historiske Museum

Museet opfordrer til, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse på en mindre del af projektarealet. I forbindelse
med tidligere etaper af råstofindvindingen, er delområder tidligere gennemgået af Museet.

GlobalConnect (ledningsejer)

GlobalConnect har oplyst, at de ikke har ledninger i det berørte område.
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Jammerbugt Kommune

Kommunen tager Regionens udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven til efterretning og vil meddele de nødvendige tilladelser hvor kommunen er myndighed. Kommunen ønsker det præciseret, at der skal holdes 150 meter til nabobeboelse og at
der kun graves det der må på årsbasis.
I supplerende høringssvar vedr. de trafikale forhold anfører kommunen, at en østlig udkørsel er problematisk da Bygholmvejlevej i T-krydset Gøttrupengevej/Bygholmvejlevej ikke er udbygget med svingbane, som den er ved T-krydset Gøttrupvej/Bygholmvejlevej. Det anføres desuden, at en østlig udkørsel kræver to ekstra svingmanøvrer i forbindelse med krydsningen af
Ørebrovej, som er en skolevej. Gøttrupvej er en bredere vej med forventet større bæreevne, men der kan være bløde trafikanter der vil føle sig utrygge. Kommunen vurderer, at en flytning af udkørslen som følge af nedrivning af Gøttrupvej 339 vil
forbedre oversigtsforholdende og er på den baggrund indstillet på at meddele tilladelse. Kommunen oplyser desuden, at mulighederne for regulering af trafikken gennem Gøttrup By er begrænsede. En lokal hastighedsnedsættelse til 40 km/t vil således formodentlig kræve bump, der kan give gener i form af rystelser. I forhold til dæksler oplyser kommunen, at Kloakforsyningen har foretaget regulering af en række dæksler i Gøttrup By, hvilket har afhjulpet støj og rystelser

Ørebrovej 26 (telefonnotat)1)

Oplever gener fra trafikken gennem Gøttrup By, herunder dæksler der larmer. Ejer flere ejendomme i Gøttrup By der lejes ud.
Mener, at det bliver svært at sælge og udleje boliger i Gøttrup, hvis der gives tilladelse til det ansøgte projekt.

Gøttrupvej 301

Mener at 10 år er en lang periode med risiko for gener i form af støj, trafik og påvirkning af naturen.
Glædes dog over projektets tiltag til reduktion af støj, den løbende reetablering af området, den forventede reduktion i antallet
af transporter, nedrivning af ejendommen Gøttrupvej 339 samt muligheden for rekreativ adgang til området også i indvindingsperioden. Påpeger endvidere, at reetablering til rekreativt naturområde kan blive til gavn for Gøttrup By på sigt.

Gøttrupvej 311B og 315

Accepterer indvinding når de lovgivningsmæssige krav overholdes. Ønsker dog økonomisk kompensation til de nærmest boende, og erstatning hvis fast ejendom lider skade under indvindingen. Ønsker indvinding i kortest mulig årrække.

Fælles høringssvar fra

Er bekymret for støj, herunder i kumulation med nærliggende vindmølleparker.

Gøttrupvej 237, Gøttrupvej 238,

Stiller spørgsmål ved den etapevise indvinding, ved ressourcens omfang og ved hvorvidt tilladelsen kan forlængelse udover
de ti år.

Gøttrupvej 247, Gøttrupvej 253,
Gøttrupvej 254, Gøttrupvej 256,

Påpeger at tung trafik med råstoffer gennem Gøttrup By giver vibrationer i forhold til husene og udgør en risiko for de bløde
trafikanter. Anbefaler at hastighed gennem Gøttrup By nedsættes til 40 km i timen.

Gøttrupvej 260, Gøttrupvej 264,
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Gøttrupvej 272, Gøttrupvej 276,
Gøttrupvej 277, Gøttrupvej 279,
Gøttrupvej 285, Gøttrupvej 286A,
Gøttrupvej 287, Gøttrupvej 289,
Gøttrupvej 290, Gøttrupvej 291,

Er utilfredse med, at Jammerbugt Kommunes indstillinger til gravemetode ikke følges og er kritisk overfor de ansøgte driftstider.
Påpeger, at forbrug af diesel giver anledning til partikelforurening og CO2-udledning.
Efterlyser viden om påvirkning af vandkvaliteten i Gøttrup Sø ved det ansøgte projekt.
Påpeger, at den rekreative anvendelse af Gøttrup Sø vil være ikke-eksisterende mens der indvindes råstoffer.

Gøttrupvej 2972), Gøttrupvej 2992),
Gøttrupvej 300, Gøttrupvej 302,

Gør opmærksom på, at området rummer et rigt dyreliv, herunder odder, troldænder, svaner, strandskader, damflagermus, og
at projektet vil påvirke den økologiske funktionalitet i området. Mener at Regionens vurdering af naturforholdene - herunder
de gennemførte besigtigelser i området - er mangelfulde. Og at §3-registrering samt søbeskyttelseslinje for Gøttrup Fiskesø
skal fastholdes.

Gøttrupvej 303, Gøttrupvej 304,

Er bekymret for forurening med salt, sulfat, calcium, nikkel og pesticider

Gøttrupvej 305, Gøttrupvej 306,

Påpeger risiko for faldende ejendomsværdi

Gøttrupvej 2932), Gøttrupvej 295,

Gøttrupvej 3071), Gøttrupvej 308,
Gøttrupvej 309, Gøttrupvej 320,
Gøttrupvej 321, Gøttrupvej 324,
Gøttrupvej 324, Gøttrupengevej 66,
Gøttruprimmevej 2, Ørebrovej 8,
Ørebrovej 262), Hedevangen 19,
Svinkløvvej 106, Stierslevvej 142),
Stierslevvej 56
1)
2)

Er også med i fælles høringssvar
Har også indsendt separat høringssvar
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Region Nordjyllands bemærkninger til høringssvar
Støj og driftsperioder
Der er udarbejdet støjberegninger der viser, at det ansøgte projekt under en række forudsætninger kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Ansøgningen omfatter bl.a. følgende tiltag:
• At der etableres en støjvold på 3 meter i den østlige side af produktions- og oplagspladsen
• At der er støjdæmpende foranstaltninger på slæbeskovlemaskinen
• At der alene er indvinding (slæbeskovlemaskine) i 5 timer dagligt i fase 1 (første del af etape 1) og ikke samtidig med, at der foregår knusning eller vådsortering på oparbejdningspladsen
• At der ikke er indvinding (slæbeskovlemaskine) samtidig med, at der foregår knusning eller vådsortering på oparbejdningspladsen i fase 2 (anden del af etape
1)

De vejledende støjgrænser er et udtryk for den støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Det er således ikke
ensbetydende med, at der ikke vil kunne opleves støj fra projektet.
I forhold til støj fra områdets vindmølleparker, er det Region Nordjyllands vurdering, at disse ikke vil have betydning for støjen i forbindelse med det ansøgte projekt. På nedenstående kort ses støjudbredelsen fra møllerne ved Thorup-Sletten i kumulation med de øvrige vindmøller i området 1. I en afstand på ca. 600 m fra
Gøttrup er der beregnet et støjniveau på ca. 37 dB (blå streg). I det fri aftager støjen med 6 dB ved en fordobling af afstanden. Støj måles i dB og der anvendes
en logaritmisk skala. Forskellige støjkilder kan således ikke blot adderes. På hverdage kl. 07:00-18:00 accepteres der et støjniveau fra råstofindvindingen på 55
dB (indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer). Et støjniveau på 37 dB i en afstand på 600 m fra råstofindvindingen vil i praksis ikke bidrage til støjniveauet i Gøttrup i kumulation med råstofindvindingen. På den baggrund er det Regionens vurdering, at støj fra de eksisterende vindmøller i området ikke skal
indgå i kumulation med støjen fra råstofindvindingen.

1

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering for Vindmøller ved Thorup-Sletten (Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommune, december 2016)
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Natur
Flere høringssvar peger på, at der i området er observeret forskellige fugle- og andre dyrearter i og omkring Gøttrup Sø.
Gøttrup sø består reelt af tre søer, som er opstået i forbindelse med tidligere råstofindvinding. Søerne ligger ca. 2,7 km nord for fuglebeskyttelsesområde nr. 8
”Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle”. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 8 er: Sangsvane, kortnæbbet gås, klyde, almindelig ryle og
havterne. Klyde, almindelig ryle og havterne er knyttet til strande, enge og strandenge og har som udgangspunkt ikke ophold i og omkring Gøttrup sø. Sangsvane
og kortnæbbet gås kan i forbindelse med fugletrækket om foråret og efteråret potentielt opholde sig i perioder i og omkring Gøttrup sø.
Andre fuglearter kan ligeledes have ophold i og omkring Gøttrup sø. Svaner og gæs vil om vinteren kunne fouragere på nærliggende marker omkring Gøttrup sø
og vil potentielt kunne anvende Gøttrup sø, som overnatningsplads. Diverse arter af vandfugle, herunder ænder kan ligeledes have ophold i Gøttrup sø i forbindelse med rast og fouragering. Fiskeørn er en relativ almindelig trækfugl i Danmark, da mange af de svenske ynglefugle trækker igennem landet. Isfugl yngler
typisk langs søer og vandløb, hvor den kan etablere et redehul i stejle skrænter og brinker. Isfugl er knyttet til søer, vandhuller og vandløb, hvor den kan fange
småfisk fra udsigtsposter ud over vandet. Den danske bestand af isfugl er stabil og tæller ifølge Dofbasen omkring 300 par. Om vinteren kommer der mange
svenske isfugle til Danmark pga. de mildere vintre.
Den væsentligste årsag til at vand- og fugle generelt bliver påvirket negativt er forstyrrelser, som f.eks. rekreative aktiviteter. Det kan ikke afvises, at råstofindvinding også kan have en forstyrrende effekt på nogle fuglearter lokalt. Gøttrup sø ligger bynært, hvorfor der i forvejen er en del menneskelig aktivitet i området.
Overnatningspladserne for gæs, svaner og ænder vurderes til at være i Vejlerne og langs Limfjorden.
Region Nordjylland vurderer, at Gøttrup sø ikke er en væsentlig overnatningsplads for sangsvane, kortnæbbet gås, eller andre arter gæs og gulnæbbede svaner,
da der i forvejen er en betydelig menneskelig aktivitet, som gør Gøttrup sø til en mindre egnet overnatningsplads. Strandskade yngler typisk langs de danske
kyster, men kan også placere sin rede på flade hustage i industrikvarterer. Strandskaden kan godt flyve lidt rundt i landskabet i dens søgen efter føde. Det er
således ikke unormalt at se strandskader på boldbaner og andre område med lav – sparsom med vegetation.
Det er Regionens samlede vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne skade arter eller naturtyper som
nærliggende Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det er ligeledes Regionens vurdering, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter, herunder at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til ændringer i den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter, og at projektet i øvrigt opfylder de forpligtelser, der følger af habitatdirektivets artikel 12. Vurderingen er uddybet i screeningsskemaet.
Graveperiode og ressourcer
Det følger af råstofloven, at Region Nordjylland som udgangspunkt kun kan meddele tilladelse til indvinding af råstoffer i indtil 10 år. Hvis ressourcen ikke er udnyttet efter de ti år og indvinder ønsker at fortsætte indvindingen, skal der søges om og meddeles en ny indvindingstilladelse. I den forbindelse vil der være høring
af offentligheden, berørte myndigheder m.v. Ligeledes skal der foretages en ny vurdering af projektet efter miljøvurderingsloven. Ifølge Råstofplanen forventes der
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at være en restressource på 1,0-1,4 millioner m3 råstoffer i selve fiskesøen. Derudover forventes der yderligere 200.000 m3 ved gennemgravning af skellet mellem
de to søer. Idet der ikke graves nærmere fiskesøens bredder mod vest, nord og øst end 25 m er det imidlertid ikke den samlede ressource, der vil kunne udnyttes.
Effekter i forhold til nærliggende husdyrbrug
Projektområdet efterbehandles til natur i form af en stor sø med tilhørende breder der vil have karakter af vådområder. Bredområderne i den nuværende fiskesø
berøres ikke af projektet og vil således naturmæssigt fremstå uændrede i forhold til nudrift. På den sydlige del af arealet (området der i dag er omfattet af indvindingstilladelse) etableres beplantning i tilknytning til søen. Det er Regionens vurdering, at projektområdet ikke har potentiale til at udvikle sig til overdrevsarealer
med et areal på mere end 2,5 ha – heller ikke i tilknytning til eksisterende overdrevsarealer i området. Det bemærkes at de to nordligste overdrevarealer på henholdsvis 0,6 og 1,4 ha ikke har tilknytning til det ansøgte projektområde.
Rekreativ adgang, herunder beboerejet fond
Det indgår som en forudsætning i Råstofplan 2020, at området skal efterbehandles med fokus på de rekreative muligheder for Gøttrup By. Det er Region Nordjyllands vurdering, at det ansøgte projekt – med efterbehandling til natur med sø og rekreativ adgang - lever op til denne forudsætning. Spørgsmålet om en beboerejet fond er ikke et krav fra Region Nordjyllands side og er alene et spørgsmål mellem indvinder og lokalsamfundet.
Nedrivning af bygning på Gøttrupvej 339
Nedrivning af ejendommen på Gøttrupvej 339 indgår i projektet, idet adgangsvejen til råstofgraven derved kan flyttes og oversigtsforholdene kan forbedres. Det
fremgår af høringssvaret fra Jammerbugt Kommune at de er indstillet på at meddele overkørselstilladelse da flytningen efter kommunens vurdering vil forbedre
oversigtsforholdene.
Støv og luftforurening
Råstofindvinding kan erfaringsmæssigt give anledning til støvgener især ved tørre og blæsende vejrforhold. Idet der primært indvindes under grundvandsspejlet
og idet der er tale om forholdsvis grovkornede materialer vurderes der ikke at være væsentlige støvgener. Hvis der opstår støvgener vil interne veje, materialebunker m.v. blive vandet. Der er ikke fastsat vejledende grænseværdier for luftforurening fra råstofindvinding. EU har fastsat emissionskrav for udledning af NOx
og partikler fra non-road mobile maskiner. Der er en række overgangsordninger afhængig af maskinernes størrelse og alder. Indvindingen sker i det åbne land og
i en afstand på mindst 85 m fra nærmeste beboelse. Det vurderes på den baggrund, at emissioner hurtigt spredes og opblandes og dermed ikke vil udgøre en
sundhedsmæssig risiko for beboere i nærområdet.
Værdiforringelse af fast ejendom
I forhold til værdiforringelse af fast ejendom bemærker Region Nordjylland, at dette ikke indgår som et af de hensyn, der skal varetages efter miljøvurderingsloven
og heller ikke efter råstofloven. Danske Regioner har opfordret miljøministeren til at etablere en ordning, så borgere, der bliver nabo til en grusgrav, kan få
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kompensation hvis der skal graves råstoffer tæt på deres ejendom. Der er på nuværende tidspunkt en kompensationsordning for naboer til f.eks. vindmøller, men
altså ikke for naboer til råstofgrave.
Trafik
Ifølge ansøgningen forventes der uændrede eller færre transporter gennem Gøttrup By i forbindelse med det ansøgte projekt. Det skyldes primært, at oparbejdningspladsen i den nordlige del af Gøttrup By nedlægges og disse aktiviteter i stedet flyttes til den østlige del af det nye indvindingsområde. Hvor stor en del af
trafikken der går mod henholdsvis nord og syd afhænger af afsætningen i den enkelte år.
Der er fra flere sider peget på, at en østlig udkørsel via Ørebrovej/Gøttrupengevej er at foretrække, idet kørsel gennem Gøttrup By med deraf følgende gener for
bløde trafikanter kan undgås. Denne løsning forudsætter, at der kan indgås aftale med lodsejer, hvilket ifølge ansøger ikke været muligt. Det vurderes endvidere,
at ruten til Bygholmvejlevej via Gøttrupvej er bedre end ruten til Bygholmvejlevej via Gøttrupengevej. Det skyldes dels, at der er etableret svingbane i T-krydset
ved Gøttrupvej/Bygholmvejlevej og dels at den østlige udkørsel kræver to ekstra svingmanøvrer i forbindelse med krydsning af Ørebrovej som er en skolevej.
I forhold til ventende lastbiler på Gøttrupvej om morgenen bliver der mulighed for, at disse kan køre ind på selve adgangsvejen til råstofgraven.
Generelt reguleres trafikbelastningen af offentlige veje ikke af råstofloven, men af den relevante vejlovgivning og vejmyndighed. Selve færdslen på offentlig vej
reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet. I forhold til hastighedsgrænser kan politiet i samråd med vejmyndigheden træffe afgørelse om en lokal nedsættelse af hastighedsgrænsen2.
Vedr. Jammerbugt Kommunes tidligere høringssvar
Flere henviser i deres høringssvar til, at projektet ikke på alle punkter levet op til krav/ønsker fra Jammerbugt Kommune. Region Nordjylland er myndighed i forhold til råstofindvinding og vedtog i 2019 at området ved Gøttrup Fiskesø kunne udlægges som graveområde. Forud for beslutningen afgav Jammerbugt Kommune og række andre interessenter høringssvar. Region Nordjylland foretog en afvejning af projektet ud fra de indkomne høringssvar og ud fra råstoflovens formålsbestemmelser. På den baggrund er Gøttrup Fiskesø udlagt som graveområde i Råstofplanen med følgende forudsætninger:
1. transporten til og fra graveområdet, og perioden for indvinding, skal ske under størst mulig hensyntagen til Gøttrup by og området som helhed
2. oparbejdning og lagring af opgravede materialer skal ske på arealet umiddelbart syd/øst for gravesøen.
3. graveområdet må ikke anvendes som put-and-take sø efter endt efterbehandling.
4. efterbehandling skal ske med fokus på rekreative muligheder for Gøttrup by.

2

Bekendtgørelse nr. 3 af 3.januar 2022 om lokale hastighedsgrænser
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Det er Region Nordjyllands vurdering at det ansøgte projekt opfylder forudsætningerne i Råstofplanen.
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