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Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding i Bromme Plantage, Sorø Akademis 
Skovdistrikt, matr.nr. 18 a Lyng By, Pedersborg, 21 a og    21 d Krøjerup By, Bromme og 26 
a Bromme By, Bromme, Sorø Kommune 
      
Afgørelse 
Skov- og Naturstyrelsen giver hermed tilladelse til råstofindvinding på et ca. 92 ha stort areal af 
Bromme Plantage på matr. nr. 18 a Lyng By, Pedersborg, 21 a og 21 d Krøjerup By, Bromme og 
26 a Bromme By, Bromme, således som nærmere angivet med sort indramning på vedhæftede 
kortbilag.  
 
Det godkendes, at der som erstatningsskov i forbindelse med 1. graveetape på 24 ha anvendes 36 
ha af puljearealet i Gallehus Skov, matr.nr. 97 m.fl. Gallehus, Møgeltønder, Tønder Kommune, jf. 
Skov- og Naturstyrelsens afgørelse om puljeskov af 4. december 2001, j.nr. 2001-319/LI-3. Det 
godkendes endvidere, at der som erstatningsskov i forbindelse med 6,84 ha af 2. graveetape 
anvendes yderligere 10,26 ha erstatningsskov fra samme puljeareal. 
 
Vilkår 

1. Der udlægges 150 % erstatningsskov, svarende til i alt 138 ha, såfremt projektet 
gennemføres fuldt ud som ansøgt. 

2. For hver gang en ny graveetape påbegyndes, skal der forinden være etableret 
erstatningsskov på mindst 150 % af etapens størrelse. Der skal dog højest etableres 138 
ha erstatningsskov i alt. 

3. Der skal træffes særskilt afgørelse efter skovloven vedrørende udlæg af erstatningsskov for 
de øvrige graveetaper, herunder den skov, der kan godkendes som erstatningsskov på 
afgravede arealer. For at afgravede arealer kan godkendes som erstatningsskov kræves, at 
arealerne er egnet til tilplantning med træer, der kan udvikle sig til sluttet, højstammet skov. 

4. Der er erhvervet 10,26 ha mere erstatningsskov fra et puljeareal, end der er brug for til 1. 
graveetape. Der gives en frist på op til 10 år for at anvende de 10,26 ha erstatningsskov til 
den næste graveetape. 

 
Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 39 i skovloven (lov nr. 453 af 9. juni 2004) 
og  § 1, § 2 og § 6  i bekendtgørelse om erstatningsskov (nr. 874 af 24. november 1997). 
 
Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 10 år efter, at den er meddelt, jf. skovlovens 
§ 42. 
 
Redegørelse for sagen 
Stiftelsen Sorø Akademi og NCC Råstoffer A/S har den 30. september 2005 ansøgt Vestsjællands 
Amt om tilladelse til indvinding af råstoffer på et 146 ha stort areal i Bromme Plantage. Det ansøgte 
areal ligger inden for det regionale graveområde i Sorø-Stenlille udpeget i regionplan 2005-2016. 



  

 

  

 
Vestsjællands Amt har i forbindelse med ansøgningen udarbejdet et regionplantillæg med 
tilhørende VVM-redegørelse. Tillægget er den 18. december 2006 godkendt af amtet som Tillæg 
11 til Regionplan 2005-2016 – Fortsat råstofindvinding i og ved Bromme Plantage, Sorø 
Kommune. Samme dato har amtet meddelt tilladelse til råstofindvinding for den første 10-årige 
periode frem til 1. januar 2017. 
 
Der er ikke udpeget Natura 2000-områder i eller omkring det ansøgte areal. Det fremgår af VVM-
redegørelsen, at der ikke inden for projektområdet er  registreret yngle- eller rasteområder for 
arter, som er omfattet af de særlige beskyttelsesforanstaltninger i habitatdirektivets artikel 12. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har tidligere meddelt tilladelse efter skovloven til råstofindvinding i 
Bromme Plantage på arealerne øst for det nye indvindingsområde omfattende i alt 80 ha. Der 
vedlægges kortbilag, hvor de omhandlede områder  er vist med romertallene I – VI. Efter 
udvidelsen af indvindingsområdet er der nu søgt tilladelse efter skovloven for yderligere 92 ha, 
jævnfør område VII. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har i 2006 været i løbende dialog med Stiftelsen Sorø Akademi 
vedrørende ansøgningen, især i relation til vilkårene omkring udlægning af erstatningsskov. 
 
Et konkret udspil fra Stiftelsen Sorø Akademi om køb af 46,26 ha erstatningsskov (puljeskov) i 
Gallehus Skov ved Tønder til brug i forbindelse med den fortsatte råstofindvinding i Bromme 
Plantage er fremsendt til distriktet den 27. december 2006. Af dette areal udnyttes 36 ha i 
forbindelse med etape 1, medens restarealet på 10,26 ha vil blive brugt under etape 2.  
 
Begrundelse for afgørelsen 
Efter skovlovens § 11, stk. 1, må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres 
anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald.  Efter § 38 kan der dog gives 
dispensation, når særlige grunde taler for det. 
 
Praksis for tilladelse til byggeri, etablering af anlæg, gennemførelse af terrænændringer og 
anbringelse af affald uden sammenhæng med skovdriften er meget restriktiv. I praksis gives kun 
tilladelse, såfremt der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og såfremt hensynet til 
overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som 
fredskov.  
 
Da råstofforekomsterne i Bromme Plantage udgør en væsentlig del af råstofreserverne i Sorø-
Stenlille Regionale Graveområde og dermed er stor betydning for regionens råstofforsyning, og da 
der ved Vestsjællands Amts regionplantillæg og VVM-redegørelse er foretaget en grundig 
vurdering af ansøgningen, er det Skov- og Naturstyrelsen opfattelse, at råstofindvindingen kan 
tillades på de angivne vilkår. 
 
Størrelsen af erstatningsskoven fastsættes til 150 %, hvilket er den normale sats for 
skovbevoksede arealer.  
 
Ifølge efterbehandlingsplanen vil ca. halvdelen af arealet ende som åben søareal. Når der 
derudover tages højde for stejle skrænter og andre arealer, som ikke kan tilplantes, vil kun et 
mindre areal kunne retableres med egentlig skov. Det er imidlertid fundet rimeligt, at arealer, der 
retableres med træer, der kan blive til sluttet, højstammet skov, kan modregnes i arealet med 
erstatningsskov, hvorfor denne mulighed holdes åben. Der lægges op til en konkret vurdering i 
hvert enkelt tilfælde forud for påbegyndelsen af hver ny etape. 
 



Da råstofindvindingen vil ske over en årrække på 25-30 år er det fundet hensigtsmæssigt, at lade 
udlægningen af erstatningsskov ske løbende, i dette tilfælde, efter aftale mellem distriktet og 
Stiftelsen Sorø Akademi, i ca. 4 lige store rater. Ved modregningen af retablerede arealer, vil 
kravet til erstatningsskovens størrelse forud for de enkelte graveetaper kunne svinge. 
 
Klagevejledning m.v., jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven 
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet. Følgende er klageberettigede: 
- Adressaten for afgørelsen 
- Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen. 
- 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. Klagen indgives skriftligt til Skov- og Naturstyrelsen, Odsherred 
Statsskovdistrikt, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., som derefter sender klagen til 
Naturklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens 
bedømmelse. De vil få besked fra Skov- og Naturstyrelsen, hvis andre end De selv klager.  
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at den der klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr. til nævnet. En opkrævning på gebyret vil blive sendt til vedkommende, når 
nævnet har modtaget klagen fra Skov- og Naturstyrelsen. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde 
behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk . Gebyret tilbagebetales, hvis den der klager får helt 
eller delvis medhold i klagen.   
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der klages over afgørelsen, må 
tilladelsen ikke udnyttes, før Naturklagenævnet har truffet afgørelse eller bestemmer andet.  
 
Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra 
meddelelsen af afgørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lindhardt Mikkelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
 
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø  
- (dn@dn.dk) 
- Friluftsrådet v/Flemming Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg 
- (larsen.raklev@mail.tele.dk) 
- Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø 



- (sls@soroe.dk) 
- NCC, Tranemosevej 2, Reerslev, 2640 Hedehusene 
- Lindet Statsskovdistrikt, Stensbækvej 29, Arnum, 6510 Gram 
- (lindet@sns.dk) 
 
 

 
 
 

______________________________ 
 
Skov- og Naturstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse på miljøministerens vegne i medfør af  § 17, nr. 28  og 29  i 
bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre (nr. 48 af 18. 
januar 2007). 

 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


