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Sendt som mail til: jkp@stiftsor.dk

Tilladelse til udvidelse af råstofindvindingsarealet i Bromme
Plantage, Sorø Akademis Skovdistrikt, matr.nr. 18a Lyng By,
Pedersborg, 21a og 21d Krøjerup By Bromme og 26a Bromme
By, Bromme i Sorø Kommune med 25 ha

./.

Afgørelse
Naturstyrelsen giver hermed tilladelse til udvidelse af råstofindvindingsarealet i
Bromme Plantage med 25 ha fra 24 til 49 ha på matr.nr. 18a Lyng By, Pedersborg,
21a og 21d Krøjerup By Bromme og 26a Bromme By, Bromme i Sorø Kommune.
Der vedlægges kortbilag, hvoraf indvindingsarealets placering fremgår.
Der er tale om etape 2 i graveområde VII, som er på i alt 92 ha. For etape 1 på 24
ha er der tidligere udlagt et vederlagsareal på 36 ha fra puljearealet i Gallehus
Skov, matr.nr. 97 m.fl. Gallehus, Møgeltønder, i Tønder kommune.
Vilkår
1. For den nye graveetape 2 på 25 ha udlægges et erstatningsareal på 37,5 ha
svarende til 1,5 x graveetapens størrelse.
2. For hver gang en ny graveetape påbegyndes, skal der forinden være truffet afgørelse om etablering af erstatningsskov på mindst 1,5 x etapens størrelse. Der
skal dog højst etableres 138 ha erstatningsskov i alt for graveområde VII.
3. Vilkåret om erstatningsskov for 2. etape anses for opfyldt ved udlæg af følgende puljearealer:
a. Restarealet på 10,26 ha i Gallehus Skov, hvortil der i skovlovsafgørelse
af 1. februar 2007, j.nr. SNS-321-00111, er givet tilladelse til, at arealet
kan bruges som erstatningsskov i etape 2.
b. Et areal på 2,65 ha af matr.nr. 1q Gunderup By, Rind og 2q Skærbæk
Gde., Rind og 4,60 ha af matr.nr. 1au Skærbæk Gde., Rind, i alt 7,25
ha, godkendt ved skrivelse af 9. september 2015, j.nr. NST-321-00098.
c. Et areal på 1,54 ha i Præstegårdsskoven ApS, matr.nr. 1 b Baggesgårde, Sdr. Omme og matr.nr. 4n Ørbæk By, Hoven, godkendt ved
skrivelse af 18. februar 2016, j.nr. NST-321-00098.
d. Et areal på 16,23 ha af puljeskoven matr.nr.2l og 2m Nr. Vium By, Nr.
Vium, som indstillet af Asger Olsen på ansøgers vegne ved skrivelse af
17. juni 2016.
e. Et areal på 4,01 ha af puljeskoven beliggende på matr.nr. 1a Hedehuse
Gde., Ejstrup, som indstillet sammen med arealet under d.
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4. Ovennævnte erstatningsarealer udgør i alt 39,29 ha. Da det krævede erstatningsareal er på 37,5 ha, tillades det, at det overskydende areal på 1,79 ha
overføres til etape 3, som forventes påbegyndt i 2027.
Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 39 i skovloven (lovbekendtgørelse nr. 1577 af 8. december 2015) og § 1, § 3, § 4, § 5 og § 9 i bekendtgørelse om erstatningsskov (nr. 1185 af 7. december 2011).
Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. Kommunen kan oplyse, hvilke andre tilladelser der eventuelt er nødvendige.
Giver regionen afslag i medfør af anden lovgivning, falder en evt. tilladelse efter
skovloven bort.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest ved udløbet af den kommende indvindingsperiode efter råstofloven, dvs. ved udgangen af 2026, jf. skovlovens § 42.
Fortidsminder
Da det er muligt, at der findes jordfaste fortidsminder på arealet, skal De være opmærksom på følgende bestemmelser i museumsloven:
 § 25, hvorefter den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, forud for
igangsætning af arbejdet kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum
om en udtalelse med stillingtagen til, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.
 § 27, hvorefter jordarbejdet skal standses ved fund af spor af menneskelig
virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner,
bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Eventuelle fund
skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller
statsanerkendte kulturhistoriske museum.
Redegørelse for sagen
Stiftelsen Sorø Akademi og NCC Roads A/S har ved ansøgning af 24. og 29. september 2015 ansøgt Region Sjælland om tilladelse til udvidelse af råstofindvindingen på et 25 ha stort areal i Bromme Plantage indenfor det område på i alt 92 ha,
som den 18. december 2006 blev godkendt af amtet til råstofindvinding som tillæg
11 til Regionplan 2005-2016 - ”Fortsat råstofindvinding i og ved Bromme Plantage,
Sorø Kommune”.
Ansøgningen vedrører 2. etape indenfor området, idet den 10-årige råstofindvindingstilladelse for 1. etape udløber ved udgangen af 2016.
Odsherred Statskovdistrikt (nu Naturstyrelsen, Vestsjælland) har ved afgørelse af
1. februar 2007 for sit vedkommende meddelt principgodkendelse af råstofindvindingen på hele det 92 ha store område på betingelse af, at der udlægges de nødvendige erstatningsarealer, som udgangspunkt 150 % af det areal som berøres af indvindingen, med fradrag af afgravede arealer, som gentilplantes.
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Afgørelsen indrømmer ansøgeren mulighed for at udlægge erstatningsarealerne
etapevis på betingelse af, at der udarbejdes en særskilt afgørelse efter skovloven
med en godkendelse af erstatningsarealerne for hver enkelt etape.
Nærværende afgørelse forholder sig således kun til en godkendelse af de af ansøger
foreslåede erstatningsarealer, idet de andre forhold vedrørende råstofindvindingen
anses for behandlet i skovlovsafgørelse af 1. februar 2007.
Da der ansøges om en udvidelse af indvindingsområdet på 25 ha skal der udlægges
et erstatningsareal på 25 ha x 1,5 = 37,5 ha. Dette areal tilvejebringes på følgende
måde, nemlig ved et areal på 10,26 erhvervet i forbindelse med 1. etape, et puljeareal på 7,25 ha forhåndsgodkendt af Naturstyrelsen ved skrivelse af 9. september 2015, et puljeareal på 1,54 ha forhåndsgodkendt af Naturstyrelsen ved
skrivelse af 8. februar 2016 og endelig 2 puljearealer på henholdsvis 16,23 ha og
4,01 indstillet med ansøgers skrivelse af 17. juni 2016.
Det samlede erstatningsareal for 2. etape udgør 39,29 ha, hvoraf 1,79 ha tillades
overført til 3. etape, som forventes påbegyndt i 2027.
Begrundelse for afgørelsen
Efter skovlovens § 11, stk. 1 må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer, herunder råstofgravning,
eller anbringes affald uden sammenhæng med skovdriften. Efter § 38 kan der dog
gives dispensation, når særlige grunde taler for det.
Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis
der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til
overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare
arealet som fredskov.
Tilladelse til råstofindvindingen i Bromme Plantage på et 92 ha stort areal og en
godkendelse af erstatningsarealer for 1. etape på i alt 36 ha er sket i Odsherred
Statsskovdistrikts afgørelse af 1. februar 2007.
Begrundelsen for afgørelsen er, at når et areal i regionplanen er udpeget som et
regionalt graveområde, så forudsættes det som udgangspunkt, at der i forbindelse
med fastlæggelsen af graveområderne er foretaget en samfundsmæssig afvejning af
hensynet til at kunne udnytte eksisterende råstofforekomster overfor hensynet til
at bevare fredskoven.
Med denne afgørelse godkendes et erstatningsareal på 39,29 ha, som forudsætning
for en fortsættelse af råstofindvindingen på et nyt 25 ha stort areal inden for det
udlagte råstofindvindingsområde i regionplantillæg 11 2005-2016.
Klagevejledning m.v., jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Følgende er klageberettigede:
 Adressaten for afgørelsen.
 Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen.
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
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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.
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger. Hvis De ønsker at klage over denne afgørelse, kan De klage
til Natur- og Miljøklagenævnet. De klager via Klageportalen, som De finder et link
til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. De logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom De plejer,
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden
i Klageportalen. Når De klager, skal De betale et gebyr på kr. 500. De betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis De ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal De sende en begrundet anmodning til
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt Deres anmodning kan imødekommes.
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der klages over
afgørelsen, må tilladelsen ikke udnyttes, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse eller bestemmer andet.
Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen.
De er velkommen til at kontakte Naturstyrelsen på tlf. nr. 72 54 32 65, hvis De har
spørgsmål til afgørelsen.
Med venlig hilsen

Lindhardt Mikkelsen

Kopi til:





Dansk Botanisk Forening
(nbu_sj@botaniskforening.dk )
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
(dn@dn.dk)
Friluftsrådet v/Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø
(sydvest@friluftsraadet.dk)
Dansk Ornitologisk Forening centralt
(natur@dof.dk )
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Dansk Ornitologisk Forening lokalt
(soroe@dof.dk)
Region Sjælland, att. Randi Johansson, Alléen 15, 4180 Sorø
(radj@regionsjaelland.dk)
Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø
(soroekom@soroe.dk)
Asger Olsen A/S, Søvangen 20, 5884 Gudme
(post@asgerolsen.com)
Naturstyrelse, Vadehavet, att.: Mejse Holm
(mejho@nst.dk)
Naturstyrelsen, Søhøjlandet, att.: Mette Lynegaard Klenum
(metlk@nst.dk)

______________________________
Naturstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse på miljø- og fødevareministerens vegne
i medfør af § 17 i bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen
(nr. 973 af 29. august 2014).
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Bilag 1 Oversigtkort

Bilag 2 Matrikelkort
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Bilag 3 Graveområde I - VII
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