Sorø Afdelingen
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Sorø, den 23. december 2017
Til Miljø- og Fødevareklagenævnet
via klageportalen

Klage over tilladelse til indvinding af råstoffer
Region Sjælland har den 8. december 2017 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på
Smedevej 54 i Sorø, matr. nr. 14ac Lynge By, Lynge.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) påklager hermed tilladelsen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
DN finder, at tilladelsens vurdering efter habitatdirektivets bilag IV (afsnit 7.2.2.) ikke
tilgodeser det beskyttelsesbehov, som er formålet med direktivet og derfor er i strid med
dette.
I tilladelsen oplyser Regionen, at have foretaget en screening for bilag IV arter og i denne
konstateret, at der ikke er hasselmus i det ansøgte område, men umiddelbart øst for ved
Koldemosevej og vest for ved Flaskehulen. På den baggrund vurderes hasselmusen ikke, at
have yngle eller rasteområde i eller umiddelbart omkring projektområdet. Hvorfor
råstofindvindingen samlet set vurderes ikke at kunne påvirke yngle- eller rastesteder for bilag
IV arter
Regionen undlader imidlertid det vigtige, at tage stilling til om den økologiske funktionalitet for
populationen ved Koldemosevej forringes, da den risikerer at blive isoleret og måske uddø, når
den ikke kan komme i kontakt med kernegruppen vest for ved Horsebøg Skov. Projektområdet
må i det hele taget siges at være en del af hasselmusens naturlige udbredelsesområde, og
derfor omfattet af bilag IV beskyttelsen.
Hasselmusen indvandrede formodentlig for omkring 11.000 år siden, da klimaet var varmere,
og en artsrig løvskov med bl.a. lind, eg og hassel bredte sig over det meste af landet.
Hasselmusen er i dag et af Danmarks sjældneste pattedyr. Den er truet overalt i sit
udbredelsesområde pga. fragmentering og forringelse af dens levesteder.
Hasselmusen er opført på den danske rødliste under kategorien EN og i EU’s habitatdirektiv,
bilag IV. Naturstyrelsens registrering i 2000-2005 viser, at der kun er ganske få og spredte
lokaliteter med Hasselmus i Danmark, og at skovene vest for Sorø er et af dens få
kerneområder.
Det optimale ud fra et beskyttelseshensyn vil være, at der slet ikke indvindes råstoffer i
projektområdet. Men skulle dette være vigtigt for at tilgodese andre hensyn, kunne det
overvejes at meddele tilladelse på skærpede vilkår. Det kunne være et vilkår om, at dele af
projektområdet skal friholdes for indvinding, og der i dette område skal etableres en
transportkorridor for hasselmusen på ydersiden af en støjvold. Korridoren skal have en bredde
på omkring 30 meter og beplantes med hasselmusvenllg vegetation.

Endelig finder DN, at indvinding på det pågældende område pga. af den negative påvirkning af
en bilag IV beskyttet art kan være i strid med miljøskadelovens §§ 2 og 7, hvorfor Miljø- og
fødevareministeriet bør foretage en vurdering efter lovens kapitel 3 og 5.
På den foreliggende grundlagt anmoder Danmarks Naturfredningsforening derfor Miljø- og
Fødevareklagenævnet om at omgøre indvindingstilladelsen.
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