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Dalgas Plantage
Bodilsen Skovselskab
Att. Henning Bodilsen

Sendt til hb@bodileseninvest.dk 
  
 

Afgørelse
Miljøstyrelsen giver hermed tilladelse til  råstofgravning på 11,12 ha af matr. nr. 
4d Rævind Hede, Tårup  i Viborg Kommune. Der vedlægges kort, hvoraf 
råstofgravningens placering fremgår.

Oversigtskort for beliggenhed af etape 5 af råstofgravningen i Dalgas 
Plantage. Ansøgt areal angivet med rød ramme. Hvid træsignatur er 
fredskov.

Vilkår
1. Projektet skal gennemføres som ansøgt 18. oktober 2017, dog med reduktion 

for løvtræbælte langs Gammelstrupvej.
2. Tilladelsen gælder i en 10 årig periode til udgangen af 2028.
3. Gravearealet må ikke omfatte løvtræbæltet langs Gammelstrupvej. 
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4. Der udlægges 150 % erstatningsskov svarende til 16,7 ha. Det gravede areal 
kan indgå med op til 11, 12 ha. Der skal således findes 5,6 ha eksternt. 
Erstatningsarealet skal være godkendt af Miljøstyrelsen inden projektet sættes 
i gang.

5. Forinden udnyttelsen af tilladelsen påbegynde, d.v.s. inden fjernelse af 
bevoksning eller muldlag, skal gravefeltet i etape 4 være fuldstændigt 
færdiggravet og reetableret til blivende terræn. Arealet skal tilplantes senest 
1.juni 2021.

6. Der stilles garanti for etableringen af erstatningsskoven. Der stilles som 
sikkerhed 30.000 kr/ha for tilplantningen af de 11,12 ha graveareal samt dertil 
yderligere 25.000 kr/ha for de 5,6 ha ekstern erstatningsskov, d.v.s. i alt 
473.600 kr. Garantien skal foreligge inden gravning igangsættes og senest 31-
12-2018.

7. Ifald regionen meddeler afslag i medfør af anden lovgivning bortfalder 
tilladelsen.

Oversigt over det regionale graveområde ved Dalgas Plantage, Etape 
5 er angivet med gul streg. 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 40 i skovloven 
(lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017) samt  § 1 og  § 5 i bekendtgørelse om 
erstatningsskov (nr. 853 af 27. juni 2016). 

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug senest 3 år efter, at den er 
meddelt, jf. skovlovens § 42. 

Fortidsminder 
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Da det er muligt, at der findes jordfaste fortidsminder på arealet, skal du 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
Region Midtjylland har 18. oktober 2017 fremsendt mail med ansøgning om 
tilladelse til afgravning af yderligere 11,47 ha i Dalgas Plantage. Afgravningen er 
etape 5 i Dalgas Plantage. Tidligere etaper dækker ca 42 ha af den nordlige del af 
plantagen. 

Det areal, afd. 7, der ønskes afgravet, består af nåletræsbevoksninger, der nærmer 
sig hugstmodenhed. Arealet beliggende øst for afd. 7 er tidligere udnyttet til 
råstofgravning i etape 2. Langs med Gammelstrupvej findes et egebælte der vil 
kunne medvirke til at forbedre skovklimaet for gentilplantningen i forbindelse 
med reetableringen efter råstofgravningen. Egebæltet ønskes derfor udeladt af 
graveområdet, hvorfor arealet for tilladelsen nedsættes til 11,12 ha 

Oversigt over afd 7 i Dalgas Plantage, hvor råstofudvinding skal finde 
sted.
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Projektarealet indgår i Region Midtjyllands råstofplan som regionalt graveområde 
jf. oversigtskortet ovenfor. 

Grundet afstanden til større byer er der ikke et stort antal besøgende i plantagen. 
Råstofudnyttelsen vil derfor ikke påvirke den rekreative udnyttelse af plantagen i 
nævneværdig grad. 

Erstatningsskov: 
Skoven vurderes ikke at besidde særlige værdier i forhold til de flersidige formål, 
som en fredskov kan opfylde, og erstatningsskoven udlægges derfor med 150% 
som normalt for inddragelse af bevoksede fredskovsarealer. Eftersom der graves 
og efterbehandles i etaper, kan de efterbehandlede arealer indgå som 
erstatningsskov. Tilladelsen omfatter 11,12 ha, og for dette areal kan reetablerede 
bevoksede arealer samt yderligere 10% åbne naturarealer indgå som 
erstatningsskov. Dertil skal der yderligere findes 5,6 ha erstatningsskov, evt. 
puljeskov. Forslag til erstatningsskov fremsendes til Miljøstyrelsen og skal 
foreligge godkendt inden udnyttelsen af tilladelsen påbegyndes. 

Det fremgår af tingbogsoplysningerne, at der ikke er servitutter eller andre byrder 
på ejendommen, som er til hinder for projektet. 

EF habitatarter
Der er på arealet for etape 5 ikke observeret eller kendskab til arter, der er omfattet 
af bilag IV i EU-habitatdirektivet. Skovbunden under nåletræsbevoksningerne på 
arealet vurderes heller ikke at være en oplagt habitat for beskyttede arter, ligesom 
nåtræsplantager heller ikke normalt udgør et egnet levested for flagermus. 
Miljøstyrelsen vurderer derfor at der ikke sker væsentlige påvirkninger af 
beskyttede arter eller deres levesteder ved gennemførelsen af projektet. 

EF habitat- eller fuglebeskyttelsesområde
Arealet ligger udenfor Natura-2000 områder. Nærmeste Natura-2000 område er 
Habitatområde 39, ”Mønsted/Daugbjerg Kalkgruber med Mønsted Ådal”. 
Grundet afstanden på ca. 1 km skønnes dispensationen fra fredskovspligten ikke at 
indebære en forringelse af naturtyper eller levesteder for arter eller at medføre 
betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for.  

Begrundelse for afgørelsen
Efter skovlovens § 11, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017) må der 
på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres 
terrænændringer 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 tilladelse, 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. 

I et område, der i regionplanen er udpeget til regionalt graveområde, forudsættes 
som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejening af hensynet til at kunne 
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udnytte eksisterende råstofforekomster overfor hensynet til at bevare fredskoven, 
er sket i forbindelse med råstofplanlægningen. 

Hverken planlægningsbestemmelser, fredninger eller servitutter er til hinder for 
råstofgravningen. 

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at der kan gives tilladelse til 
råstofgravningen på de ovennævnte vilkår.

Under hensyn til at vilkårene er af længerevarende karakter og senere ejere af 
ejendommen skal være orienteret om vilkårene, stilles krav om at disse tinglyses 
på ejendommen for ejerens regning.

Klagevejledning mv. jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 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.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetag-

er væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørels-

en.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er givet af Miljøstyrelsen. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 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 
du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. 
Vejledning om klageregler og gebyrordning i Natur- og Miljøklagenævnet kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 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.

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsen er meddelt. 

Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har 
spørgsmål til afgørelsen.

Med venlig hilsen

Hans Hoyer
+45 72 54 39 22
hah@mst.dk

Kopi til:

 Viborg Kommune, viborg@viborg.dk 
 Viborg Museum, vibmus@viborg.dk 
 Dansk Ornitologisk Forening Viborg, viborg@dof.dk
 Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsraadet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
 Dansk Botanisk Forening, nbu_jyl@botaniskforening.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Region Midtjylland, att. Pernille Poulsen, pernille.poulsen@ru.rm.dk
 Lepidopterologisk Forening, graubaek@live.dk 

______________________________

Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på 
miljø- og fødevareministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation 
af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 1577 af 14. december 2017).
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