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Afgørelse efter Miljøvurderingsloven i forbindelse med
ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 5s, 6f og 6ar
Ejerslev by, Ejerslev
Region Nordjylland har modtaget jeres ansøgning efter Miljøvurderingsloven i forbindelse med ansøgning
om erhvervsmæssig indvinding af moler på et 9,8 ha stort areal på matr.nr. 5s, 6f og 6ar Ejerslev by, Ejerslev, Hulhøjen, 7900 Morsø.
Ifølge Miljøvurderingsloven1 skal der ved visse projekter udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVMredegørelse), hvis projektet antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, inden der tages endelig stilling til
gennemførelse af projektet.

Pligt til screening
Det ansøgte projekt er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 2a ’Råstofindvinding fra åbne brud og
tørvegravning’. Region Nordjylland har derfor udført en screening for at vurdere om projektet på grund af
art, dimensioner eller placering antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring
Et udkast til screeningsafgørelse har sammen med ansøgningsmaterialet været sendt i høring hos Morsø
Kommune Kommune og andre myndigheder, forsyningsselskaber, landsdækkende foreninger og parter i
perioden 17. januar – 19. februar 2018.
Region Nordjylland har modtaget bemærkninger til miljøkonsekvenssceeningen fra Morsø Kommune. Bemærkningerne fremgår af bilaget til denne afgørelse.

1

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 448 af 10.
maj 2017.
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Region Nordjylland har desuden fra Imerys A/S modtaget ”Vurdering af overdrev på Harhøj som levested for
markfirben - 21. februar 2018” udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Orbicon A/S, som understøtning af
beslutningsgrundlaget, for afgørelsen.

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.
Screeningen fremgår af bilaget til denne afgørelse.

Begrundelse
Screnningen giver ikker anledning til antage, at projektet vil få en væsentlig indflydelse på miljøet.
Det begrundes med:
 at de vejledennde støjgrænser vurderes at kunne overholdes
 at projektet opfylder kommuneplanens retningslinje 26 vedr. geologiske landskabstræk.
 at projektet ikke er i konflikt med kommuneplanens retningslinje 25 i forhold til landskabelig beskyttelsesområde / bevaringsværdigt landskab
 at projektet ikke vil påvirke grundvandsforhold eller overfladevand
 at der ikke optræder beskyttede arter på arealet
 at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områder
 at der ikke optræder bilag IV arter på arealet, og at arealet vurderes at være uegnet som yngle- og rasteområde for markfirben.
 at der i forbindelse med efterbehandlingen udlægges et areal på ca. 0,5 ha, der kan udvikle sig til naturtypen overdrev, og indgå som erstatningsareal for det § 3 areal, der bortgraves såfremt Morsø Kommune vurderer, at der kan meddeles dispensation
 at det vurderes at trafikbelastningen i området ikke vil blive større
 at projekt beskrivelsen og den gennmførte screening samlet set ikke giver anledning til at vurdere, at
gennemførelse af projektet vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

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.

2

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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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, 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 er:






Afgørelsens adressat
Ejeren(e) af den ejendom som afgørelsen vedrører
Offentlige myndigheder
Lokale foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen
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).
En klage afvises, hvis gebyret ikke betales indenfor en frist fastsat af klagenævnet. Klagen bliver først
sendt videre når gebyret er betalt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes
En klage skal være modtaget inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Hvis fristen udløber på en
lørdag eller søn- og helligdag, forlænges fristen til efterfølgende hverdag.
Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt,
hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.
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Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen

Niels Schøler
Råstofmedarbejder

Bilag:
Screening med bilag:




Vurdering af overdrev på Harhøj som levested for markfirben - 21. februar 2018
Kortbilag
Høringssvar Morsø Kommune

Kopi af brev inkl. bilag sendt på mail til:
Morsø Kommune, teknikogmiljo@morsoe.dk
Thisted Museum, charlotte@museumthy.dk
Morslands Historiske museum, anders.have@museummors.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks naturfredningsforening, dnmorsoe-sager@dn.dk
DN Mors, morsoe@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
DOF Morsø, morsoe@dof.dk
Friluftsrådet Nordvest, nordvest@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet Sekretariat, kreds@friluftsraadet.dk
Thy-Mors Energi, post@thymors.dk
Nyfors, se@se.dk
Morsø forsyning, ls@morsoeforsyning.dk
Morsø forsyning, bem@morsoeforsyning.dk
TDC, tdckabel@tdc.dk
THY-MORS ENERGI FIBERNET A/S, jpo@thymors.dk
GlobalConnect - Ledninger, ledninger@globalconnect.dk
Thy-Mors Energi Service A/S, tegnestue@thymors.dk
Sejerslev Vandværk, sejerslevvand@gmail.com

Kopi af brev sendt til e-boks til:
Kenneth Blaabjerg
Hans Erik Nielsen

Feggesundvej 65
Hesselbjergvej 46

Hesselbjerg
Ejerslev

7900
7900

Nykøbing M
Nykøbing M
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Poul Erik Poulsen
Morten Bak
Ove Bisgaard
Peter Stilling
Gyrithe Stilling
Knud Børge Bach
Poul Riis Roesen
Jette Hede Skytte
Anders Christensen Dybdahl
Heidi Dalgaard Jensen

Hulhøjen 22
Hulhøjen 25
Hulhøjen 31 B
Hulhøjen 33
Hulhøjen 33
Jens Stoffersens Vej 22
Kongevejen 66
Kærvænget 6
Lyngen 7
Hulhøjen 33

Ejerslev
Ejerslev
Ejerslev
Ejerslev
Ejerslev
Ejerslev
Ejerslev
Ejerslev

7900
7900
7900
7900
7900
9000
7900
8800
7900
7900

Nykøbing M
Nykøbing M
Nykøbing M
Nykøbing M
Nykøbing M
Aalborg
Nykøbing M
Viborg
Nykøbing M
Nykøbing M
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Screening i henhold til Miljøvurderingsloven
Til afgørelse om hvorvidt der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for et projekt omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 2a.
Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017

Projektets karakteristika
Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen

Råstofindvinding af moler, Hulhøjen, 7900 Nykøbing Mors
På en del af matrikel nr. 5s, 6f og 6ar Ejerlav: Ejerslev By, Ejerslev.
Ansøgningen omfatter følgende:

Ansøgningsskema råstofloven dateret 5-12-2017

Forventet årlig indvinding er op til 60.000 m3 moler

Det ansøgte graveareal er ca. 9,8 ha

Der ansøges om indvinding over grundvandsspejl

Ansøgt gravedybde er ned til kote 7, svarende til op til 30 m under terræn.

Ved indvinding anvendes gummiged og gravemaskine

Ingen oparbejdning i råstofgraven

Der ansøges om indvinding i et nyt område

Der ansøges om gravning i 15 år

Der ønskes efterbehandlet til landbrugsjord og geologiske profiler

Ny adgangsvej til Hulhøjen

Driftstider: Mandag – fredag kl. 7-16
Ansøgningen er vedlagt:

Kortbilag 1:25.000 og 1:2.000

Kortbilag med angivelse af:
Adgangsveje
Støjvolde
Graveplan
Efterbehandlingsplan

Grave- og efterbehandlingsplan

Ansøgningskema efter miljøvurderingsloven.

Projektets placering og arealbehov i ha

Projektet ligger i graveområde Ejerslev Nord, udlagt i Råstofplan 2016 for Region NordjyllandHulhøjen, 7900 Nykøbing Mors. På en del af matrikel nr. 5s, 6f og 6ar Ejerlav: Ejerslev By, Ejerslev.
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Areal behov på 9,8 ha,
Bygherre

Imerys Industrial Minerals Denmark A/S, Kønsborgvej 9, 7884 Fur

Bygherres kontaktperson og e-mailadresse/telefonnr.

Søren Klitskov, Kønsborgvej 9, 7884 Fur, Tlf.: 40 60 49 00, E-mail: soren.klitskov@imerys.com

Oversigtskort

1: 25.000

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

Der indvindes årligt op til 60.000 m3. Intet behov for råstoffer i øvrigt.

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

Intet

Beskrivelse af bygninger, skure mv.

Der anlægges intet byggeri i forbindelse med projektet.

Anlæggets kapacitet for produktion og lager:

Råstoffer - type og mængde

Årlig indvinding af op til 60.000 m3 moler om året.

Mellemprodukter – type og mængde

Ingen på stedet

Færdigvare – type og mængde

Ingen på stedet

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

Husholdningsaffald bringes til fabrikken og bortskaffes med dagrenovationsordningen.
Oliefiltre m.v. bortskaffes med serviceværksteds affaldsordning.

Ingen

2

Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

1. Er der andre ejere end bygherre?

Bemærkninger
Poul Erik Poulsen, Hulhøjen 22, 7900 Nykøbing M (matr. nr. 5s Ejerslev By,
Ejerslev).

X
Poul Riis Roesen, Kongevejen 66, 7900 Nykøbing M (matr. nr. 6ar Ejerslev By,
Ejerslev).

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

Ansøger har gældende tilladelse til en årlig indvinding af op til 120.000 m3 ca. 500
m sydøst for det ansøgte i graveområdet Ejerslev. Det vurderes, at det ansøgte
projekt vil reducere indvindingsaktiviteten indenfor den gældende tilladelse, og at
den samlede miljøpåvirkning af molerindvinding vil være uændret.
Det vurderes, at der ikke er andre aktiviteter i området, der sammen med det
ansøgte forventes at kunne medføre en væsentlig øget påvirkning af miljøet.

3. Forudsætter projektet etablering af yderligere
vandforsyningskapacitet?

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

X

Det skal ikke bruges vand til den ansøgte råstofindvinding.

X

Husholdningsaffald bringes til fabrikken på Skarehage og bortskaffes med
dagrenovationsordningen.
Oliefiltre m.v. bortskaffes med serviceværksteds affaldsordning

5. Overskrides de vejledende grænseværdier for
støj?
X

6. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?

X

7. Vil anlægget give anledning til støvgener?

X

På baggrund af den fremsendte graveplan med anlæggelse af støjvold mod de
nærmeste beboelser, der ligger hhv. 150 og 170 m øst og nordøst for det ansøgte
område, vurderes det, at de vejledende grænser for støj vil kunne overholdes
bortset fra korte periode i forbindelse med afrømning af muld og overjord og i
forbindelse med efterbehandling.

Der vil ikke være støvgener fra selve råstofgravningen. For at minimere risiko for,
at der hvirvles støv op ved transport af moleret i tørre perioder, sprinkles
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Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger
adgangsvejen samt eventuelt interne køreveje i graven efter behov med vand
iblandet calciumchlorid. Iblanding sker efter producentens forskrifter.

8. Vil anlægget give anledning til lugtgener?

9. Vil anlægget give anledning til lysgener?

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

11. Overskrides de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

X

X

Der er driftstid på hverdage mandag – fredag i perioden 7 – 16, og projektet vil
dermed ikke give anledning til lysgener.

X

Råstofindvinding af moler kan sidestilles med drift landbrugsjord eller anvendelsen
af tunge maskiner ved almindelige bygge- og anlægsopgaver, og det vurderes
derfor, at projektet ikke udgør en særlig risiko for uheld.

X

Kørsel med gravemaskine og lastbiler til transport af råstoffer kan medføre
udledning af forurenende partikler. Dette vurderes at være sammenlignelig med
den luftforurening der kan forekomme ifm. almindelig drift at landbrugsarealer, og
vil dermed ikke være en væsentlig påvirkning af miljøet.

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

Grundvand:

X

Projektarealet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Det nærmeste
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) ligger ca. 1,5 km sydvest for
projektarealet. Dette OSD er også udpeget som følsomt indvindingsområde og
som indsatsområde mht. drikkevand. Det indeholder ligeledes indvindingsoplandet
til Sejerslev vandværk, som er det indvindingsopland til et vandværk der ligger
tættest på projektarealet. Grundvandet strømmer mod nord, der er et lokalt
toppunkt ved Ejerslev.
Der er søgt om at indvinde til kote 3-7 meter, og grundvandet kan forventes i ca.
kote 3 meter på projektarealet. Der er ikke søgt om at indvinde under
grundvandsspejl.
Overfladevand:
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Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger
Det nærmeste beskyttede vandløb og sø ligger ca. 800 meter vest for
projektarealet.
Regionen vurderer at den påtænkte indvinding ikke udgør en risiko for forurening
af hverken grundvand eller overfladevand. Den efterfølgende arealanvendelse kan
udgøre en risiko for grundvandet, hvis der indvindes ned til få centimeter over
grundvandet. Det gør sig især gældende i den sydlige det af projektarealet, hvor
terrænet er lavest og grundvandet står højest.

Projektets placering
Kriterium
13. Forudsætter projektet ændring af den
eksisterende arealanvendelse?

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

Ja

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger
I indvindingsperioden vil der være tale om en ændring af arealanvendelsen.
Arealet dyrkes som landbrugsjord, og efter projektbeskrivelsen, skal der
efterbehandles til landbrugsjord.

X

X

15. Forudsætter projektet ændring af
kommuneplanen?

Projektaralet er ikke omfattet af lokalplan

Morsø Kommuneplans retningslinje 26 punkt 4:

X

I forbindelse med efterbehandling af råstofgrave skal landskabsformer, blottede
profiler mv., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning, den geologiske
historie eller de geologiske processer, søges bevaret og beskyttet gennem
kommunens sagsbehandling og planlægning.
Region Nordjylland vurderer at den påtænkte efterbehandling tilgodeseer
kommuneplanens retningslinje.
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Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger

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

X

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

X

Råstofforekomsten på det ansøgte areal vil bliver udnyttet.

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

X

Se pkt. 12

19. Indebærer projektet en mulig påvirkning af
sårbare vådområder?

Der er 420 m til


X



Habitatområde 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
Fuglebeskyttelsesområde 12 Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og
Skarrehage
Ramsarområde 6 Vejlerne og Løgstør Bredning

Molerindvindingen vil ikke påvirke områderne, da der ikke foretages indvinding
under grundvadnsspejl og dermed ingen sænkning af grundvandsspejlet.
20. Er projektet tænkt placeret indenfor
kystnærhedszonen?

Det vurderes, at projektet ikke vil få en væsentlig påvirkning af kystlandskabet
eller landskabsestetik.

X

21. Forudsætter projektet rydning af skov?

X

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

X

23. Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?

X
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Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger
Det ansøgte areal er ikke omfattet af fredning. Nærmeste fredning er ”Hulhøj” som
ligger 700 m nord for projektarealet.

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

Ca. 150 m syd for det ansøgte areal, er der udpeget et kulturarvsareal.
Den nærmeste kirkebyggelinje ligger ca. 550 meter syd for projektarelet i
forbindelse med Ejerslev.
Det nærmest beskyttede sten- og jorddige ligger ca. 250 meter vest for
projektarealet.
Der er registreret et areal på 0,4 ha, der er udpeget som overdrev efter
naturbeskyttelseslovens § 3 i oktober 2014. Projekter forudsætter derfor § 3
dispensation og/eller projekttilpasning.

X

Det er angivet i efterbehandlingsplanen, at skrænter mod nordøst og mod øst
efterbehandles i hældning 1:1 til 1:2, og efterlades uden pålægning af muld,
hvorved der efterlades ca. 340 meter skrænt svarende til i ca. 4.800 m2.
Det vurderes at denne efterbehandling vil efterlade et areal, som vurderes at
kunne udvikle sig til natrutypen overdrev, og dermed evt. kan indgå som
erstatningsnatur, såfremt der meddeles § 3 dispensation til gennemgravning af
overdrev.

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

X

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

Se pkt. 19

Der er kendskab til at der optræder Damflagermus,Vandflagermus, Odder,
Markfirben, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø, Spidssnudet frø og
Strandtudse jf. Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på
habitatdirektivets bilag IV
X

Der er ikke kendskab til at nogle af disse arter optræder på arealet efter søgning
på Miljøportalen og www.naturbasen.dk d. 21 december 2017.
Konkret vurderes det, at det er usandsynligt, at der findes marfirben i det ansøgte
område, da yngle- og rastemulighederne for markfirben er ringe på
overdrevsarealet som følge af beskygning, jordstruktur og vegetationsforholdene
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Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger
jf. rapport fra Orbicon ”Vurdering af overdrev på Harhøj som levested for
markfirben.” 21. februar 2018.

27. Forventes området at rumme danske
rødlistearter?

X

Odder er opført på den danske rødliste. Der er ikke registreret rødlistede arter på
projektarealet efter søgning på www.naturbase.dk d. 21. december 2017.

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

X

Se pkt. 12 og 19

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

X

Se pkt. 12

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

X

Se pkt. 24 og 26

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

X

32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket
område?

X

33. Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?
X

Nej. Der ligger 3 hustande indenfor en bufferzone på 200m i en afstand på hhv
150, 170 og 180 m.

Projektarealet er omfattet af retningslinje 25 i kommuneplanen for Morsø
Kommune ”Landskabelige beskyttelsesområder” og retningslinje 24 i forslag til
kommuneplan for Morsø Kommune ”Bevaringsværdige landskaber”

1. Der udpeges de landskabelige beskyttelsesområder / bevaringsværdige
landskaber, der er vist på kortet. Anlæg og nyt byggeri kan kun placeres i de
landskabelige beskyttelsesområder eller således, at det kommer til at påvirke
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Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger
disse, såfremt karakteren, de særlige visuelle oplevelsesmuligheder og
tilstanden ikke påvirkes i negativ retning eller forstyrres.
2. Ændret arealanvendelse i det åbne land, såsom skovrejsning, byggeri o. lign.,
samt udvikling af områderne kan kun finde sted, såfremt det vil styrke
områdets karakter, særlige visuelle oplevelsesmuligheder og tilstand.
Undtaget herfra er dog områder, som indgår i den regionale råstofplan.
Afvejningen mellem beskyttelse af landskabelige interesser og varetagelse af
råstofinteresser er overordnet foretaget i råstofplanen.
Med hensyn til det aktuelle projektareal for molerindvinding vurderes det, at der er
tale om en mindre betydende påvirkning, som alene har konsekvenser på lokalt
niveau.

34. Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?

X

Se pkt. 33

35. Kan projektet påvirke arkæologiske
værdier/landskabstræk?

X

Se pkt. 24 og 33

36. Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?

X

Se pkt. 33

37. Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?

X

I kommuneplanen for Morsø Kommune ligger projektarealet i særligt geologisk
interesseområde, og omfattet af kommuneplanens retningslinje 26:
1. Inden for områder af særlig geologisk interesse, der fremgår af kortet, skal
hensynet til beskyttelsen af de nationale geologiske bevaringsværdier
tillægges særlig stor vægt i kommunens sagsbehandling og planlægning.
2. I forbindelse med efterbehandling af råstofgrave skal landskabsformer,
blottede profiler mv., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning, den
geologiske historie eller de geologiske processer, søges bevaret og beskyttet
gennem kommunens sagsbehandling og planlægning.
Den foreslåede efterbehandling af området vurderes at være i overensstemmelse
med retninglinjen, uanset at råstofindvindingen vil ændre den visuelle oplevelse af
området både under og efter råstofindvindingen.
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Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske
udstrækning i areal

27 ha baseret på en buffer zone på 100 meter

39. Omfanget af personer der forventes berørt af
miljøpåvirkningen

Inden på en buffer zone på 100 meter er ingen beboelser, dog er der 4 beboelser på grænsen af en 100 meter buffer
zone.

Kriterium

Ja

Bør
undersøges

Nej

40. Er området, hvor anlægget tænkes placeret,
sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?

X

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige enkeltvis?

X

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være
væsentlige samlet?

X

43. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over
kommunen?

X

44. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre
nabolande?

X

45. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som
kompleks

X

46. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?

X

Bemærkninger
På baggrund af gennemgangen herover, vurderes området ikke at være sårbar
overfor projektets mijøpåvirkning.

Det vurderes at det ikke er sandsynligt, at der vil blive tale om en væsentlig
miljøpåvirkning.
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Kriterium

Ja

47. Er påvirkningen af miljøet varig?

Bør
undersøges

Nej

Bemærkninger

X

48. Er påvirkningen af miljøet hyppig?

49. Er påvirkningen af miljøet reversibel?

50. Er der andre kumulative forhold?

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

X

På baggrund af gennemgangen herover vurderes at der ikke bliver tale om en
væsentlig påvirkning af miljøet og derfor heller ikke en hyppig påvirkning.

X

Landskabet visuelle karakter vil ændres. Ændringen vurderes ikke af være
væsentlig.

X

Det vurderes at der ikke er andre kumulative forhold.

Ansøger oplyser i ansøgningen:
Der etableres geologiske profiler efter endt indvinding som erstatning for § 3
beskyttet overdrev, der bortgraves ved indvinding. I området skabes grundlag for
naturlig udvikling af væsentligt mere.

X

Der anlægges mulddepot/jordvold mod øst, for at mindske eventuelle støjgener
for de to nærmeste naboejendomme.
Der vil være jævnlig kontrol af utætheder fra motorer, transmission og
hydrauliksystem på gravemaskine.
Der anvendes typegodkendt dieseltank.
I nødvendigt omfang vandes adgangsvej og evt. interne køreveje for at undgå
støvgener i tørre perioder.
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Konklusion
Ja

Nej

Bemærkninger
Screnningen giver ikke anledning til antage, at projektet vil få en væsentlig
indflydelse på miljøet.
Det begrundes med:
at de vejlende støjgrænser vurderes at kunne overholdes
at projektet opfylder kommuneplanens retningslinje 26 vedr. geologiske
landskabstræk.
at projektet ikke er i konflikt med kommuneplanens retningslinje 25 i forhold til
landskabelig beskyttelsesområde / bevaringsværdigt landskab
at projektet ikke vil påvirke grundvandsforhold eller overfladevand

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

at der ikke optræder beskyttede arter på arealet
X
at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områder
at der ikke optræder bilag IV arter på arealet, og at arealet vurderes at være
uegnet som yngle- og rasteområde for markfirben.
at der i forbindelse med efterbehandlingen udlægges et areal på ca. 0,5 ha, der
kan udvikle sig til naturtypen overdrev, og indgå som erstatningsareal for det § 3
areal, der bortgraves såfremt Morsø Kommune vurderer, at der kan meddeles
dispensation
at det vurderes at trafikbelastningen i området ikke vil blive større
at projekt beskrivelsen og den gennmførte screening samlet set ikke giver
anledning til at vurdere, at gennemførelse af projektet vil medføre en væsentlig
påvirkning af miljøet.

Dato:
Bilag:

7. marts 2018 Sagsbehandler:

Niels Schøler

Vurdering af overdrev på Harhøj som levested for markfirben - 21. februar 2018
Kortbilag
Høringssvar Morsø Kommune
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1.

FORMÅLET MED OPGAVEN
Formålet med opgaven er at foretage en vurdering af, om et overdrev på Harhøj på den
nordlige del af Mors kan være levested for markfirben. Overdrevet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og ligger i en tidligere råstofgrav, hvor der er blevet udvundet
moler. Vurderingen skal foretages på baggrund af en feltundersøgelse af overdrevet
med hensyn til de fysiske og biologiske forhold.

2.

MARKFIRBEN ER EN BESKYTTET ART
Markfirben er en beskyttet art, både nationalt og internationalt. I ”Artsfredningsbekendtgørelsen” for planter og dyr er markfirben totalfredet i Danmark, dvs. den ikke må ikke
fanges eller slås ihjel. Desuden må der ikke ske en ødelæggelse eller beskadigelse af
dets yngle- og rastesteder.
Endvidere er markfirben omfattet af EU’s habitatdirektiv som bilag IV-art, dvs. en art,
der er af fællesskabsbetydning og kræver streng beskyttelse. Der må således ikke ske
en beskadigelse af artens yngle- og rastesteder samt forstyrrelse af arten.
For at et område kan betegnes som yngle- og rasteområde, skal det regelmæssigt anvendes af markfirben enten som yngle- eller rastested. Et yngleområde er et område,
hvor der er æglægningssteder og kan ske opvækst af unger, mens et rasteområde er
et område, hvor arten kan hvile, blive solopvarmet, skjule sig eller overvintre.
Endvidere er markfirben omfattet af naturbeskyttelsesloven, der skal beskytte landets
natur og miljø, herunder med bevarelse af landets plante- og dyreliv. Markfirben er omfattet af loven, og der må ikke ske en forstyrrelse af artens yngle- og rastesteder, som i
de fleste tilfælde omfatter naturtyper, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3,
herunder naturtypen overdrev.

3.

MARKFIRBENS KRAV TIL LEVESTED
Markfirben er speciel ved, at den lægger æg, som den graver ned i jorden. Den yngler
derfor kun på steder, hvor æggene kan graves ned, og disse kan udruges af solvarmen.
Markfirben foretrækker derfor sydvendte skråninger eller skrænter, hvor der er bar jord
eller sand, som i betydelig grad kan opvarmes af solen. Vest- og østvendte skrænter
benyttes derfor i langt mindre grad som ynglested.
Den mest foretrukne jordtype som ynglested for markfirben er løs og sandet-gruset jord,
som er moderat fugtig. Jorden må således ikke være alt for fugtig eller tør, og derfor
lægges æggene oftest i randen af det bare jordareal, hvilket sikrer en vis fugtighed.
Markfirben lægger i langt mindre grad deres æg i mere lerholdig jord, og her er kravet,
at lerjorden skal være løs og ikke for fugtig.
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Ud over de særlige krav til æglægningssted har markfirben også særlige krav til levestedet. Her foretrækkes sydvendte og soleksponerede skråninger/skrænter, hvor der er
en lav urtevegetation med en spredt forekomst af moderat høje urter samt enkelte småbuske og bare jordflader. Dette giver et strukturelt varieret levested, hvor markfirben
kan skifte mellem varme og mere kølige steder.
På det ovennævnte foretrukne levested findes der også mange insekter, som udgør
markfirbenets hovedføde. Forekomsten af enkelte døde træstammer og grene samt
stenbunker er med til at forbedre levestedet, idet de kan bruges som skjule- og overvintringssteder. Markfirbenet foretrækker dog som regel huller i jorden, som den selv
graver eller musehuller, til skjul og overvintring.
4.

UNDERSØGELSESOMRÅDET
Det undersøgte område ligger på den nordlige del af Mors som en del af Harhøj, og det
omfatter overdrevsarealer i et tidligere råstofgraveområde, hvor der har været gravet
moler. Alle overdrevsarealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Det østlige overdrev ligger i et ansøgt indvindingsområde, mens det vestlige ligger uden for indvindingsområdet, figur 1. Det omgivende terræn består af dyrkede marker.

Figur 1. Overdrevsarealerne på Harhøj på Mors er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 (orange
farve). Det østlige overdrev ligger i et ansøgt indvindingsområde (lyseblå linje), hvoraf størstedelen
bortgraves (vandret skravering), mens den nordvestlige del bevares. Luftfotoet er fra foråret 2016.
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5.

UNDERSØGELSEN AF OVERDREVENE
Overdrevene på Harhøj er undersøgt af biolog Per Nissen Grøn, Orbicon, den 14. februar 2018. Det østlige overdrev i det ansøgte indvindingsområde er intensivt undersøgt, mens det vestlige overdrev uden for indvindingsområdet er ekstensivt undersøgt.

5.1.

Østlige overdrev
Det østlige overdrev er langstrakt og ret smalt i hele sin længde, jf. figur 1. Overdrevsskrænterne har en højde på 10-15 m og med meget stejle skrænter. Overdrevets omgivende terræn består af intensivt dyrkede marker med korn. Langs den øverste kant af
overdrevet findes et smalt og udyrket bælte med græsvegetation, mens der er dyrkede
marker helt op til den nedre del af overdrevet bortset fra i den nordligste del.
Som følge af de stejle skrænter henligger langt størstedelen af overdrevet skygget hele
året om formiddagen, hvilket gælder den sydlige og østlige del af overdrevet. Det er kun
den nordvestligste del, som er lysåben størstedelen af dagen, jf. figur 1 og fotos på de
følgende sider. Den østlige del af overdrevet bliver først uskygget efter middag og den
sydlige del først sidst på eftermiddagen.
Dette betyder, at hovedparten af overdrevsskrænterne er skygget en stor del af dagstimerne, og det kun er de sydvendte skrænter i den nordvestlige del af overdrevet, som
vil være soleksponerede det meste af dagen. Disse skrænter vil således være varmere
hele året end de øvrige overdrevsskrænter, og det er kun dette lille område af overdrevet, som er relevant i forhold til markfirben som yngle- og rastested.
Undersøgelsen viste, at jordbunden på overdrevsskrænterne i betydelig grad består af
moler, og de har således karakter af molersskrænter. Det gælder således også for de
mest soleksponerede skrænter i den nordvestlige del af overdrevet. På undersøgelsestidspunktet var lerjorden her generelt ret fast og fugtig, og der var kun få og små arealer,
hvor jorden havde en løsere struktur som følge af jordskred eller graveaktivitet fra dyr.
Om foråret og sommeren vil lerjorden være mere tør og hård, og skrænterne vil derfor
ikke være særlig egnet som æglægningssted for markfirben. Skrænterne vil heller ikke
være særlig egnet som overvintringssted, da markfirbenet vil have svært ved at grave
huller i den ret faste og hårde lerjord.
Skrænterne i den nordvestlige del af overdrevet var på undersøgelsestidspunktet dækket af en lav urtevegetation, som var domineret af græsvegetation, og der var kun få og
små bare arealer uden planter. Stedvis fandtes bevoksninger af mosser på skrænterne.
Der fandtes enkelte spredtvoksende og lave løvtræer på skrænterne, og ingen af disse
havde grene tæt ved jorden. Der er derfor ikke ret gode plante- og skyggeskjul for markfirben på selve skrænterne. Neden for disse i det nordligste hjørne fandtes et mindre
område med moderat høje træbevoksninger og enkelte sten, og her vil markfirben bedre
kunne finde skjulmuligheder. Generelt set er rastemulighederne for markfirben dog ikke
særlig gode i overdrevsområdet.
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Det østlige overdrev på Harhøj er langstrakt og smalt, og størstedelen af overdrevet er skygget om
formiddagen som følge af dets orientering og meget stejle skrænter. Det er kun den nordvestligste del,
som er lysåben det meste af dagen. Billedet er taget lidt over middag. Foto: 14. februar 2018.

Den sydlige og østlige del af overdrevet på Harhøj ligger skygget hele formiddagen, da skrænterne er
meget stejle. Disse skrænter er derfor forholdsvis kolde hele året og ikke egnet som hverken yngle-,
raste- eller overvintringssted for markfirben. Billedet er taget lidt over middag. Foto: 14. februar 2018.
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Det er kun skrænterne i den nordvestligste af overdrevet, som er soleksponerede det meste af dagen
og vil være varmere hele året end de øvrige overdrevsskrænter. Det er derfor kun den nordvestligste
del af overdrevet, som er relevant i forhold til markfirben som levested. Foto: 14. februar 2018.

Det østlige overdrev på Harhøj er 10-15 m højt og har meget stejle skrænter. Den sydlige og østlige
del af overdrevet er derfor skygget om formiddagen, og disse forholdsvis kolde skrænter er ikke egnet
som hverken leve- eller overvintringssted for markfirben. Foto: 14. februar 2018.
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Den nordvestligste del af overdrevet har sydvendte og soleksponerede skrænter, der har en lav urtevegetation og enkelte små træer. Der er dyrkede marker neden og oven for overdrevet. Markfirben har
ikke særlig gode skjul- og rastemuligheder på skrænten. Foto: 14. februar 2018.

Neden for det nordvestligste overdrev findes et lille område med træbevoksninger og enkelte sten, og
her vil markfirben bedre kunne finde skjulmuligheder. Generelt set er skjul- og rastemulighederne for
markfirben dog ikke særlig gode i hele overdrevsområdet. Foto: 14. februar 2018.
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Jordbunden på overdrevsskrænterne er domineret af moler, og de har karakter af molersskrænter. Den
lerede jordbund er fast og fugtig, og den er ikke særlig egnet som æglægningssted for markfirben. Her
er det den nordvestlige skrænt med spredt græs- og mosvegetation. Foto: 14. februar 2018.

Den nordvestligste del af overdrevet er soleksponeret det meste af dagen, og den lerholdige jord her
bliver gradvis mere tør og fast i løbet af foråret og sommeren. Disse skrænter er derfor uegnet som
æglægningssted for markfirben og dermed som ynglested. Foto:14. februar 2018.

9 / 14

Imerys Industrial Minerals Denmark A/S - Overdrev på Harhøj

5.2.

Vestlige overdrev
Indledningsvis skal det pointeres, at det vestlige overdrev ligger uden for det ansøgte
indvindingsområde, jf. figur 1. Det vestlige overdrev er langt større end det østlige overdrev, og der findes også længere og højere sydvendte skrænter, jf. figur 1. Disse
skræntarealer har en meget stejl hældning ned mod det tidligere råstofområde, som er
tilplantet med forskellige løvtræer. Øverst er det omgivende terræn overdrevsarealer
med bevoksninger af især hvidtjørn. De meget stejle sydskrænter har medført, at der af
og til sker jordskred, så der stedvist findes enkelte store arealer med bar jordbund.
Jordbunden på disse skrænter har et højt indhold af moler, og skrænterne har karakter
af molersskrænter. Den lerholdige jordbund var på undersøgelsestidspunktet generelt
ret fast og fugtig, mens jordbunden på de bare jordarealer havde en mere løs struktur.
Langt hovedparten af overdrevsskrænterne var groet til med en forholdsvis lav urtevegetation, der var domineret af græsser. Der var kun spredte bevoksninger af buske og
træer på skrænterne.
Størstedelen af det vestlige overdrevs sydvendte skrænter er soleksponeret det meste
af dagen. Sammenholdt med de ovennævnte forhold forekommer der områdevis at
være potentielle levesteder for markfirben. Som følge af den forholdsvis faste jordbund
med et højt lerindhold synes skrænterne dog generelt ikke at være særlig gode som
æglægningssteder for markfirben, måske lige bortset fra enkelte af områderne med bar
jordbund. Desuden forekommer skjul- og rastemulighederne kun at være moderat gode.
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Det vestlige overdrev på Harhøj har langstrakte og høje skræntarealer, som er sydvendte og med en
meget stejl hældning ned mod det tidligere råstofområde. Jordbunden i skrænterne har et højt indhold
af moler, så disse generelt har karakter af molerskrænter. Foto: 14. februar 2018.

Langt hovedparten af de sydvendte skræntarealer på det vestlige overdrev er groet til med en lav urtevegetation, som er domineret af græsser. Der vokser kun enkelte buske og træer på skrænterne. Der
synes kun at være moderat gode yngle- og rastesteder for markfirben. Foto: 14. februar 2018.
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Skrænterne på de sydvendte overdrevsarealer har en meget stejl hældning, så der på enkelte områder
er sket jordskred, hvor den lerholdige jordbund har en løs struktur. Disse bare jordflader rummer muligvis potentielle ynglesteder for markfirben. Foto: 14. februar 2018.
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6.

VURDERING
Der er gennemført en undersøgelse af overdrevene på Harhøj på den nordlige del af
Mors den 14. februar 2018. Undersøgelsen viste for det østlige overdrev, der ligger i
det ansøgte indvindingsområde, at det kun var den nordvestligste del af overdrevet,
som er soleksponeret det meste af dagen. Den øvrige del af overdrevet vil være skygget
en stor del af dagen som følge af overdrevets beliggenhed og stejle skrænter. Det betyder, at det kun er de sydvendte skrænter på den nordvestligste del af overdrevet, som
vurderes til at være relevante i forhold til markfirben som yngle- og rastested.
Undersøgelsen viste, at jordbunden på overdrevsskrænterne i betydelig grad består af
moler, og de har således karakter af molerskrænter. På skrænterne i den nordvestlige
del af overdrevet var lerjorden ret fast og fugtig, og der var kun få og små arealer, hvor
jorden havde en løsere struktur. Om foråret og sommeren vil lerjorden være mere tør
og hård, og skrænterne vil derfor generelt ikke være særlig egnet som æglægningssted
for markfirben. De vil heller ikke være særlig egnet som overvintringssted for arten, da
markfirbenet vil have svært ved at grave huller i den ret hårde lerjord.
Skrænterne i den nordvestlige del af overdrevet var på undersøgelsestidspunktet dækket af en lav urtevegetation, som var domineret af græsvegetation, og der var kun enkelte små og bare jordarealer uden planter. Der fandtes enkelte spredtvoksende og lave
løvtræer på skrænterne, og ingen af disse havde grene tæt ved jorden. På baggrund af
de nævnte forhold vurderes det, at der ikke synes at være ret gode plante- og skyggeskjul for markfirben på selve skrænterne og dermed heller ikke særlig gode rastemuligheder i overdrevsområdet.
Samlet vurderes det, at yngle- og rastemulighederne for markfirben er ringe for det østlige overdrev som følge af beskygning, jordstrukturen og vegetationsforholdene. Det er
derfor ikke sandsynligt, at der findes marfirben i dette område. Overdrevsskrænterne i
den nordvestligste del, som potentielt er de mest relevante for markfirben, vurderes
grundet jordbundens beskaffenhed og arealets ringe størrelse med isoleret beliggenhed
ikke at været et særlig sandsynligt levested eller ynglested for markfirben.
Med hensyn til det vestlige overdrev, der ligger uden for det ansøgte indvindingsområde, viste undersøgelsen, at her findes langstrakte og høje overdrevsskrænter, som er
sydvendte og soleksponerede. Jordbunden her har også et højt indhold af moler, så
skrænterne har karakter af molerskrænter. Som følge af de stejle skrænter og jordskred
findes enkelte områder med bar jordbund, hvor jorden har en mere løs struktur end den
faste molerbund. Her er der muligvis potentielle ynglesteder for markfirben.
På undersøgelsestidspunktet var langt hovedparten af overdrevsskrænterne groet til
med en forholdsvis lav urtevegetation, der var domineret af græsser, og der var kun
spredte bevoksninger af buske og træer på skrænterne. På baggrund af disse vegetationsforhold og jordstrukturen synes skjul- og rastemulighederne for markfirben kun at
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være moderat gode. Samlet set vurderes det, at det vestlige overdrev kun er et moderat
godt levested for markfirben både med hensyn til yngle- og rastemuligheder. Der er
derfor kun en lille sandsynlighed for, at der findes markfirben i dette område.
Der findes ingen dokumenterede oplysninger om, at markfirben er registreret i overdrevsområdet på Harhøj. Overdrevsarealerne på Harhøj er omgivet af dyrkede marker
til alle sider, og de ligger således ret isoleret i et intensivt dyrket landbrugsområde. Da
markfirben har en forholdsvis lav spredningsevne, forekommer det derfor ikke særlig
sandsynligt, at der findes en ynglebestand af markfirben i området på Harhøj. Dette skal
også ses i sammenhæng med, at den faste molerjord i området ikke er egnet som æglægningssted for markfirbenet.
I juli 2013 er der gennemført en intensiv undersøgelse af vegetationen og en række
strukturforhold på de to overdrev på Harhøj (Danmarks Miljøportal), idet begge overdrev
er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Ved undersøgelsen er både det østlige og
vestlige overdrev betegnet som overdrevstypen kalkoverdrev. Det østlige overdrev i det
ansøgte indvindingsområde havde en moderat artsrig overdrevsvegetation, mens det
vestlige overdrev havde en lidt mere artsrig overdrevsvegetation. Der blev ikke registreret markfirben ved undersøgelsen.
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Morsø Kommune har den 17. januar 2018 modtaget høringsanmodning på ansøgning om råstofindvinding
ved Harhøj på Nordmors. Morsø Kommunes høringssvar fremgår herunder:
Vedrørende beskyttet natur: en del af graveområdet ligger indenfor § 3 beskyttet overdrev. Råstofgravningen
vil indebære bortgravning af en vestvendt overdrevsskrænt på ca. 3.500 m2.
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Efter endt råstofgravning vil der blive efterladt et syd- og vestvendt skræntareal på ca. 4.800 m2 (supplerende oplysninger fra høringssvar fra Orbicon den 6. februar 2018).
Det er Morsø Kommunes vurdering, at skrænten opfylder kriterierne for at være omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttelse mod tilstandsændring, og at gravningen derfor vil kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Området har senest været besigtiget i 2013 i forbindelse med Naturstyrelsens opdatering af
§ 3 kortlægningen. Morsø Kommune har kort besigtiget området den 12. februar 2018.
Umiddelbart er det Morsø Kommunes vurdering, at det af landskabelige hensyn ikke vil være hensigtsmæssigt at bevare en bakkekam med det formål at sikre overdrevet mod bortgravning. Der er ikke registreret fredede eller truede arter på overdrevet. Der er ikke registreret bilag IV arter på overdrevet. Overdrevet ligger
indenfor udbredelsesområdet for markfirben, odder, spidssnudet frø, stor vandsalamander, odder og flere
flagermusarter. Området der bortgraves vurderes ikke at være potentielt levested for nogle af disse arter.
Overdrev kan være levested for markfirben på solvendte skråninger med veldrænede, løse jordtyper og
sparsom bevoksning. Den nordvendte og vestvende overdrevsskrænt der ligger indenfor graveområdet vurderes at være for kold og vindudsat til at være et egnet levested for markfirben. Skrænterne er meget stejle
og lerede, og den nordvendte skrænt temmelig tilgroet.
Den nordligste, sydvendte skrænt ligger beskyttet og lunt, med lav vegetation. Denne del af overdrevet vurderes at være af markant bedre kvalitet end den nordvendte og vestvendte skrænt. Denne nordlige, sydvendte skrænt berøres ikke af råstofgravningen, og vil kunne fungere som spredningskilde for den nye sydvendte skrænt der vil opstå i forbindelse med gravningen.
Morsø Kommune har følgende bemærkninger til den vedlagte screening for Miljøvurdering. Der er i screeningens pkt. 33, 34, 35 og 36 angivet påvirkninger i forhold til landskabstræk i området. Det angivne område til
råstofindvinding ligger indenfor et område som i Kommuneplan 2013 er angivet Landskabeligt beskyttelsesområde og i Forslag til Kommuneplan 2017er angivet som et bevaringsværdigt landskabsområde. Ændringen i begrebet for udpegningen ligger i, at staten har fastsat ensartede betegnelser for udpegningen af landskaber.
Det bør af screeningen fremgå, at området for råstofindvindingen ligger indenfor et landskabeligt beskyttelsesområde /bevaringsværdigt landskabsområde. Det bør fremgå, at afvejningen mellem beskyttelse af landskabelige interesser og beskyttelse af råstofinteresser er overordnet set foretaget i råstofplanen. Men hensyn til det konkrete område med den planlagte indvinding vurderer Morsø Kommune, at der er tale om en
mindre betydende påvirkning, som alene har konsekvenser på lokalt niveau.
I forhold til vejadgang kan Morsø Kommune oplyse, at råstofgravningen og adgangsvejen dertil ikke berører
vejbyggelinjer. Vedrørende etablering af vejadgang til graveområdet kræves tilladelse efter Vejloven. Morsø
Kommune har ikke kendskab til forhold der vil være til hindring for, at denne tilladelse kan udstedes.
Det er Morsø Kommunes vurdering, at ansøgningen med de supplerende oplysninger er fyldestgørende for
at kunne påbegynde sagsbehandling efter hhv. Naturbeskyttelsesloven og Vejloven.
Morsø Kommune har ikke øvrige kommentarer til den omtalte ansøgning om råstofindvinding ved Hulhøjen,
7900 Nykøbing M, på del af matr. nr. 5s, 6f og 6ar Ejerslev By, Ejerslev.

Venlig hilsen

Anja Sørensen
Biolog
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