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Udkast til høringssvar til Regionen – Forslag til Råstofplan 2020
Mariagerfjord Kommune har modtaget Forslag til Råstofplan 2020 i høring. Forslag til
Råstofplan 2020 har været behandlet på udvalgsmøde for Teknik og Miljø den 11. maj
2020.
Mariagerfjord Kommune har følgende høringssvar til Regionen til Forslag til Råstofplan
2020:
Grundvand
Regionerne har i fællesskab udarbejdet faglige rapporter, der belyser de mulige risici for
grundvandskvaliteten som følge af råstofgravning over- og under grundvandsspejlet.
Mariagerfjord Kommune skal med baggrund i Regionernes rapporter anbefale, at
Regionen i de konkrete tilladelser til råstofindvinding inden for områder med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almene vandværker stiller vilkår om f.eks.
håndtering og opbevaring af olieprodukter. Ligeledes at der i efterbehandlingsplanerne
sikres, at de efterbehandlede arealer ikke sprøjtes, gødskes eller på anden måde udsættes
for forurening, der kan forurene grundvandet.
I Mariagerfjord Kommune er der to vandværker, der har graveområder i de BoringsNære
BeskyttelsesOmråder (BNBO). Det er Visborg Vandværk, der har ca. 1,6 ha BNBO i
graveområde og Tisted Vandværk, der har ca. 1,4 ha i graveområde. I de kommende år er
der særlig fokus på BNBO til de almene vandværkers indvindingsboringer. Der pågår et
arbejde med, at vurdere, hvor der skal laves indsatser i BNBO. Ved høring af de enkelte
råstofansøgninger i Mariagerfjord Kommune, vil BNBO indsatserne blive indarbejdet i
høringssvaret til Regionen.
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Til afsnittet om forudsætninger i råstofplanen har Mariagerfjord Kommune nedenstående
tilføjelser, således at alle indvindingsoplande til almene vandværker, der har graveområder
i indvindingsoplandet, fremgår af forudsætningerne.
 Det fremgår af forudsætningerne i råstofplanen, at graveområdet Nonneholt ligger
i et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til
Himmelkol vandværk.
Det bør tilføjes, at graveområdet Nonneholt også ligger i indvindingsopland til
Svenstrup Vandværk.
 Det fremgår af forudsætningerne i råstofplanen, at graveområdet Midtbjerg ligger i
et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til
Himmelkol vandværk.
Det bør tilføjes, at graveområdet Midtbjerg også ligger i indvindingsopland til
Fælledvej Vandværk.
 Det fremgår af forudsætningerne i råstofplanen, at graveområdet Kjellerup ligger i
et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til
Himmelkol vandværk
Det bør tilføjes, at graveområdet Kjellerup også ligger i indvindingsopland til
Fælledvej Vandværk og i indvindingsopland til Kjellerup-Gunderup Vandværk.

Natur
På naturområdet har forvaltningen følgende bemærkninger til de nye graveområder:
Ad True: Forslag til nyt graveområde grænser mod nord op til en mose der er beskyttet
efter Naturbeskyttelsesloven. Ved indvinding skal der derfor tages tilstrækkelig hensyn til,
at der ikke sker en tilstandsændring i mosen og det vil kræve en tilladelse efter
Naturbeskyttelsesloven
Ad Nonneholt: Forslag til nyt graveområde på matrikel 4ap Svenstrup by, Svenstrup
grænser mod vest op til en sø beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens. Ved indvinding
skal der derfor tages tilstrækkelig hensyn til at der ikke sker en tilstandsændring i søen og
det vil kræve en tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven.
Herudover kan nævnes at naturen og biodiversiteten i Danmark for tiden er i voldsom
krise, og der er et stort ønske om arealer med lav næringsstofniveau, da disse arealer
potentielt rummer en sjælden og truet biodiversitet. Denne type arealer findes jo netop i
råstofgrave, og det vil derfor være naturmæssigt gunstigt om råstofgrave i højere grad blev
efterbehandlet til råjord i kuperet terræn og udlagt til natur. Mariagerfjord Kommunen er
interesseret i at gennemføre et pilotprojekt med indvindere, der måtte have interesse i et
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sådant pilotprojekt hvor der efterbehandles med særligt fokus på natur og rekreative
interesser.
Trafikforhold
For det nye graveområde ved Nonneholt bemærkes, at der ikke kan gives en
adgangstilladelse direkte til Randersvej fra råstofpladsen ved Nonneholt. Der er tinglyst
adgangsbegrænsning på Randersvej, hvorfor transport til og fra grusgraven skal ske ad
mindre veje frem til de overordnede trafikveje. Dette vil adstedkomme lidt længere
transport, men dette vil samtidig medføre færre vejkryds på de overordnede trafikveje,
hvilket igen medfører højere fremkommelighed og større trafiksikkerhed på kommunens
trafikveje.

Venlig hilsen
Jørgen Ussing
Natur- og Miljøchef
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