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Afslag på ansøgning om råstoftilladelse på Stærhøj
Regionsrådet for Region Nordjylland har på møde den 28. januar 2020 besluttet, at der skal meddeles afslag på ansøgning om tilladelse til at indvinde moler på Stærhøj, graveområde Stærhøj Øst, i Morsø Kommune.

Afgørelse
Region Nordjylland meddeler hermed afslag på ansøgning om tilladelse til at indvinde moler på matr. nr. 1a,
1b og 12a Klitgård, Sundby på adressen Molervej 8, 7950 Erslev og matr.nr. 2a Fårtoft by, Sundby på
adressen Fårtoftvej 4, 7950 Erslev i Morsø Kommune.
Afgørelsen er truffet efter råstoflovens1 § 3 og § 7 jf. VVM-bekendtgørelsens2 § 8 og på baggrund af VVMredegørelsen for indvinding af moler ved Stærhøj, Morsø Kommune /1/, Sammenfattende redegørelse juni
2016 /2/ og Sammenfattende redegørelse 2019 /3/.

Redegørelse
Morsø Kommune modtog den 23. marts 2009 ansøgning om tilladelse til at indvinde moler på en del af
matr. nr. 1a, 1b og 12a Klitgård, Sundby og 2a Fårtoft by, Sundby. På det tidspunkt var Morsø Kommune
myndighed efter Råstoflovens § 7, og myndighed i forhold til VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr.
1335 af 6. december 2006, Miljøministeriet. I april 2009 traf Morsø Kommune afgørelse om, at der skulle
udarbejdes VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg for projektet. Ved ændring af råstofloven
pr. 1. juli 2014 blev Region Nordjylland ny myndighed efter Råstoflovens § 7, og samtidig myndighed i forhold til VVM-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014, Miljøministeriet.

1

Lov om råstoffer, nr. 357 af 6. juni 1991, Miljøministeriet, jf. lovbek. nr. 124 af 26. januar 2017

2

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Bek. nr. 1832 af 16. december 2015
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Projektet er miljøvurderet efter VVM-bestemmelserne i planloven på grund af overgangsbestemmelserne i
miljøvurderingsloven3 § 57 stk. 8, hvor af det fremgår, at bestemmelserne i §§ 11 g-11 i i lov om planlægning4 og i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015, fortsat finder anvendelse når den kompetente
VVM-myndighed har indkaldt ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for afgrænsning af VVM-redegørelsens indhold inden miljøvurderingslovens ikrafttrædelsestidspunkt.

Begrundelse for afgørelsen
Forretningsudvalget besluttede på møde den 13. januar 2020 at indstille til Regionsrådet:
Afslag på gravetilladelse til Stærhøj Øst begrundes ud fra følgende saglige argumenter.
Gravetilladelsen 27. september 20165 til Stærhøj er givet før Råstofplan 2020 er vedtaget 25. april 2017.
Altså kunne man ikke tage hensyn til de nye graveområder, Erslev, Hesselbjerg og Skarrehage.
Stærhøj udgør kun ca. 3,5 % af de godkendte graveområder.
I forhold til naturbeskyttelseslovens § 3 kan nævnes følgende: Stærhøj Øst udgør et meget specielt geologisk område. Dette vil indebære, at optagelsen af nordlige Mors på UNESCO’s verdensarvsliste kan blive
truet.
Graveområdet Stærhøj Øst vil desuden give store trafikale problemer og desuden forhindre bosætning i et
vigtigt naturområde.
Regionsrådet tiltrådte ved møde d. 28. januar 2020 Forretningsudvalgets indstilling med følgende begrundelse:
Nyt plangrundlag:
VVM-redegørelsen fra 2015 beskrev en kritisk forsyningssituation med hensyn til moler. Med vedtagelsen af
Råstofplan 2016 blev der udlagt tre nye graveområder, hvorved der er sikret moler-ressourcer i tilstrækkelige mængder og kvalitet for en lang årrække:
Harhøj i Ejerslev: 400.000 m3 (udstedt råstoftilladelse 08. juni 2018). Skarrehage Nord: 40.000 m3 (udstedt
råstoftilladelse 26. marts 2018). Hesselbjerg: 2.500.000 m3 (udkast til råstoftilladelse under behandling). I alt
nye graveområder: 2.940.000 m3. Disse nyudlagte graveområder i Råstofplan 2016 dækker med det nuværende forbrug råstofbehovet i ca. 50 år. (Interesseområdet ved Erslev rummer endnu større reserver)
Infrastruktur:
Mindre trafikal/miljømæssig belastning fra landevejstransporter af moler fra de nye graveområder i Råstofplan 2016 i forhold til Stærhøj. VVM-redegørelsen og hvidbøgerne beskriver indgående de vanskelige trafikale forhold omkring Stærhøj. Af den sammenfattende redegørelse fra juni 2016 fremgår således ”…Den
samlede miljøkonsekvens er beskrevet i miljørapporten til at være væsentlig negativ for trafikken med en

3

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 18. maj 2016, Miljø- og Fødevareministeriet (Naturstyrelsen), jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018

4

Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015

5

Regionsrådet gav den 26. september 2016 administrationen bemyndigelse til at meddele en råstoftilladelse.
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langvarig påvirkning. Påvirkningsgraden og kompleksiteten er vurderet til at være stor”. Trafikalt er alle de
nye graveområder i Råstofplan 2016 beliggende i væsentligt kortere afstand fra produktionsanlægget på
Skarrehage, og vejforholdene er bedre. Afstand fra Skarrehage:
Stærhøj ca. 21 km. Harhøj ca 4 km. Skarrehage/Nord 0-1 km. Hesselbjerg ca. 2,5 km.
Geologi/ Landskab:
Med vedtagelsen af nugældende råstofplan, hvor de nyudlagte graveområder er reelle alternativer til Stærhøj, er der tungtvejende grunde til at revurdere afvejningen mellem erhvervsmæssige interesser og geologiske- og landskabsinteresser (benyttelse og beskyttelse). De negative miljøkonsekvenser af en råstofindvinding i Stærhøj er veldokumenterede i den sammenfattende VVM-redegørelse af juni 2016:
”…..omfanget af den geologiske påvirkning også må revurderes til at være af regional eller national betydning. Dette skal ses i sammenhæng med, at det nærved beliggende Hanklit-Salgjerhøj-område i kraft af
kandidaturen til UNESCO-verdensarv må betegnes som et område af international betydning…” ”…i sammenhæng med denne revurdering står så påvirkningsgraden- og kompleksiteten af de landskabelige forhold…”. ”…Vurderingen bør her ændres til moderat eller stor for alle tre forhold” .” I forhold til de geologiske
interesser i området vil den landskabsgeologiske påvirkning ved bortgravning af en del af de markante moræne- buer på Nordmors være den mest betydende negative påvirkning” . ”…Samlet vil ændringen af
disse vurderinger betyde, at miljøkonsekvensen for landskabet vil være væsentlig negativ”
I modsætning til dette har råstofmyndigheden vurderet, at en indvinding i de alternative områder i Harhøj,
Skarrehage/Nord og Hesselbjerg ikke vil have væsentlige negative miljøkonsekvenser.
Sammenfatning:
Når ovenstående forhold sammenholdes med, at råstofforsyningen med udlæg af disse nye alternative graveområder er sikret for en lang årrække, bør dette give anledning til en revurdering, hvor beskyttelseshensynet i Stærhøj vægtes højere end udnyttelsen af råstofressourcen ved den interesseafvejning, der skal foretages iht. Råstoflovens § 3 og på de forudsætninger, der er gældende på tidspunktet for Regionsrådets beslutning den 28. januar 2020.

Partshøring
Udkast til afgørelse har været i partshøring jf. forvaltningslovens § 19 i 4 uger fra d. 26. februar 2020, hos
ansøger og lodsejere.
Region Nordjylland har modtaget partshøringssvar fra Imerys A/S ved Orbicon:
På vegne af Imerys fremsendes hermed en kommentar til regionens udkast til afslag på ansøgning om råstoftilladelse på Stærhøj, sagsnummer 2014-014644.
På baggrund af Klima- og Miljøudvalgets indstillinger til Forretningsudvalget angående tilladelse til indvinding på Stærhøj fremsendte Imerys en kommentar til Forretningsudvalgets og senere Regionsrådets politiske behandling af sagen. Imerys vil gerne pointere, at denne kommentar fortsat udtrykker virksomhedens
syn på sagen.
Imerys er uforstående overfor, at det tidligere regionsråds beslutning om, at der kan meddeles tilladelse,
omgøres af det nuværende regionsråd, og at administrationens gennemarbejdede indstilling om at meddele
tilladelse på en række vilkår tilsidesættes i forbindelse med den politiske behandling. Den begrundelse, der
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gives for at meddele afslag, vurderer vi ikke som værende saglig i juridisk forstand, og agter derfor i første
omgang at påklage den endelige afgørelse, såfremt denne fortsat er et afslag.
Partshøringssvaret henviser til Imerys A/S kommentar efter Klima- og Miljøudvalgets indstilling om afslag til
Regionsrådet for Region Nordjylland på møde d. 18. december 2019. Kommentaren optræder som bilag 1
til denne afgørelse.

Klagevejledning efter Råstofloven
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
•
•
•
•
•
•
•

adressaten for afgørelsen
offentlige myndigheder
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen, jf. råstoflovens § 13, stk. 1, 1. pkt. og § 15.

Klagen skal oprettes på Klageportalen https://kpo.naevneneshus.dk/, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, ved normal kontortids ophør. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag, jf. råstoflovens § 16, stk. 1.
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. En klage afvises,
hvis gebyret ikke betales indenfor en frist fastsat af klagenævnet.
Yderligere vejledning kan findes på klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.
Hvis sagen ønskes behandlet ved domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra afgørelsen er
meddelt / offentlig bekendtgjort jf. råstoflovens § 43, stk. 1.

Med venlig hilsen

Niels Schøler
Råstofmedarbejder
Bilag:
1. Kommentar til Klima- og Miljøudvalgets indstillinger til Forretningsudvalget angående tilladelse til indvinding på Stærhøj
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VVM-redegørelse for indvinding af moler ved Stærhøj, Region Nordjylland, December 2015.
https://edocfiler.rn.dk/Regionsr%C3%A5det/2016-09-27%2013.00/Dagsorden/Referat/Internet/201609-28%2010.25.23/Attachments/2383793-3073253-1.pdf

/2/

Sammenfattende redegørelse, Stærhøj - Morsø Kommune, Region Nordjylland, Juni 2016 (uden datering) https://edocfiler.rn.dk/Regionsr%C3%A5det/2016-09-27%2013.00/Dagsorden/Referat/Internet/2016-09-28%2010.25.23/Attachments/2606982-3487711-1.pdf

/3/

Sammenfattende redegørelse, Stærhøj - Morsø Kommune, Region Nordjylland, Juli 2019.
https://edocfiler.rn.dk/Regionsrådet/2020-01-28%2013.00/Dagsorden/Referat/Internet/2020-0129%2008.48.12/Attachments/4196699-6495319-2.pdf

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Lodsejer af Molervej 8, 7950 Erslev
Lodsejer af Fårtoftmark 4, 7950 Erslev
Morsø Kommune, mail: kommunen@morsoe.dk
Foreningen - Bevar Mosebjerg og Stærhøj, mail: bevarmosebjerg@gmail.com
Danmarks Naturfredningsforening, mail: morsoe@dn.dk
Lene Sevelseted, Imerys, mail: lene.sevelsted@imerys.com
Jens Demant Bernth, WSP Orbicon, mail: JEDB@orbicon.dk
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