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Østjylland 

J.nr. MST-521-02524 

Ref. JUOES 

Den 14. november 2018 

 

A/S Ikast Betonvarefabrik 

Lysholt Allé 4 

7430 Ikast  

 

Sendt til: jsi@jydsk-stenindustri.dk  

Tilladelse til råstofindvinding indenfor fredskov på matr. nr. 8h 
Fogstrup By, Them i Silkeborg Kommune.  
 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen giver hermed tilladelse til råstofgravning på 5,5 ha af matr. nr. 8h 

Fogstrup By, Them i Silkeborg Kommune. Se nedenstående kort, hvoraf 

gravningens placering og omfang fremgår.  

 

 
Kort over del af matr. nr. 8h Fogstrup By, Them, hvor det ansøgte areal til råstofgravning 

er angivet med blåskraveret signatur, og fredskov er angivet med grøn fladesignatur. Det 

berørte fredskovspligtige areal er på 5,5 ha. Kort fra ansøgningsmateriale.   

 
Vilkår 

1. Projektet skal gennemføres som ansøgt den 18. juni 2018 med supplerende 

oplysninger om aftale om erstatningsskov den 30. august 2018.  

2. Tilladelsen er midlertidig og gælder i en 10-årig periode frem til udgangen af 

2028.  

3. Gravningen skal holdes i en afstand af 10 meter fra skel mellem matr. nr. 2p og 

8h Fogstrup By, Them, således at det enrækkede løvtræsskovbryn bevares.  
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4. Der udlægges 150 % erstatningsskov svarende til i alt 8,25 ha. Det fremgår af 

aftale om erstatningsskov, at dette etableres ved gentilplantning af det gravede 

areal på 5,5 ha og opkøb af puljeskov på 2,75 ha.  

5. Det gravede areal kan godkendes til udlæg af erstatningsskov med op til 5,5 ha. 

Det forudsættes, at det gravede areal reetableres, så det er egnet til bæredygtig 

skovdrift og tilplantes. Erstatningsskoven skal bestå af minimum 1 ha løvskov. 

Tilplantningsplan skal godkendes af Miljøstyrelsen inden tilladelse til 

råstofgravning kan udnyttes.  

6. Op til 10 % af erstatningsskovsarealerne kan udlægges som lysåbne 

naturarealer.  

7. Der skal stilles sikkerhed i form af en bankgaranti for gentilplantning af det 

gravede areal på 5,5 ha. Der stilles som sikkerhed 45.000 kr./ha. 

Sikkerhedsstillelsen skal stilles som en anfordringsgaranti og stiles til 

Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. Bankgarantien udvides til 

det fulde erstatningskovsareal på 8,25 ha, hvis købet af puljeskov frafalder. 

Bankgarantien skal foreligge inden tilladelsen til råstofgravning kan udnyttes.  

8. Regnskab for nedskrivning af puljeskov skal foreligges Miljøstyrelsen til 

godkendelse inden tilladelsen til råstofgravning kan udnyttes.  

9. Vilkår for tilladelsen tinglyses på ejendommen for ejers regning.  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1, § 39 og § 40 i skovloven 

(lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017) og § 1, § 4 og § 5 

i bekendtgørelse om erstatningsskov (bekendtgørelse nr. 853 af 27. juni 2016).  

 

Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven.  

 

Giver regionen afslag i medfør af anden lovgivning, falder en evt. tilladelse efter 

skovloven bort.  

 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug senest 3 år efter, at den er 

meddelt, jf. skovlovens § 42.  

 

Fortidsminder  

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. 
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Redegørelse for sagen 

Region Midtjylland har på vegne af A/S Ikast Betonvarefabrik den 18. juni 2018 

søgt om tilladelse til råstofindvinding i 5,5 ha fredskov på matr. nr. 8h Fogstrup 

By, Them i Silkeborg Kommune. Matriklen ejes af Jens Hansen.  

 

Det ansøgte projekt omfatter i alt et nyt indvindingsareal på 22,5 ha fordelt på 

matriklerne 3a Asklev By, Them og 8h Fogstrup By, Them samt forlænget 

benyttelse af 19,1 ha på matr. nr. 3a Asklev By, Them, hvor indvinding er afsluttet 

men fremover ønskes anvendt til lager- og produktionsplads. Se nedenstående 

kort. De ansøgte 16,5 ha af matr. nr. 8h Fogstrup By, Them, hvoraf 5,5 ha er 

beliggende indenfor fredskov, er ikke omfattet af tidligere tilladelser.  

 

 
Oversigtskort over det samlede ansøgte projekt for råstofgravning. Grøn fladesignatur 

angiver hele det ansøgte areal. Rød fladesignatur angiver det areal, hvor der ansøges om 

lager- og produktionsplads. Blå markering angiver fredskovspligtigt areal indenfor det 

ansøgte areal. Kort fra ansøgningsmateriale.  

 

Området er udpeget til råstofgraveområde Asklev/ Asklev Syd i Råstofplan 2016 

for Region Midtjylland.  

 

Der søges om tilladelse til en forventet årlig produktion af 400.000 m3 sand, grus 

og sten årligt. Gravningen udføres i perioden fra 2018 til 2028.  Der ansøges ikke 

om tilladelse til indvinding under grundvandsspejlet.  

 

Vejadgang til det nye indvindingsareal vil ske gennem den eksisterende grusgrav. 

Der er derfor ikke behov for anlæg af nye veje.  

 

Arealerne planlægges efterbehandlet til landbrugs- og/eller naturformål uden brug 

af pesticider og gødskning. På matr. nr. 8h Fogstrup By, Them efterbehandles med 

skrænthældning 1:2 eller fladere.  
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Region Midtjylland har den 30. august 2018 videresendt ansøgers redegørelse for 

erstatningsskov til Miljøstyrelsen. Heraf fremgår, at fredskoven genplantes efter 

endt grusgravning, og det resterende erstatningsskovsareal stilles ved puljeskov. 

Der er lavet aftale med Skovdyrkerne om opkøb af puljeskov, hvilket 

Miljøstyrelsen den 7. november 2018 har modtaget bekræftelse på. 

 

Det påvirkede fredskovspligtige areal på 5,5 ha er en nåletræsbevoksning etableret 

omkring 1980. Efter stormfald i 2005 er der givet tilskud til indplantning af løvtræ 

på 1 ha af arealet. Efter afgørelse om tilskud er arealet pålagt fredskovspligt i 2006.  
 

Region Midtjylland har den 24. august 2018 fremsendt screeningsafgørelse 

vedrørende råstofindvinding på matr. nr. 3a Asklev By, Them og 8h Fogstrup By, 

Them. Heraf fremgår det, at screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension 

og placering ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Region 

Midtjylland har derfor afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.  

 

EF habitatarter 

Det fremgår af bilag til screeningsafgørelsen, at der ikke er kendskab til og 

forventes ikke at leve bilag IV-arter på det ansøgte areal. Silkeborg Kommune har 

udtalt, at der ikke er kendskab til bilag IV-arter på arealet.  

 

Miljøstyrelsen har ikke yderligere kendskab til forekomst af bilag IV-arter, end 

hvad der er tilgængeligt for Region Midtjylland og Silkeborg Kommune. 

Miljøstyrelsen er derfor enig i vurderingen i screeningsafgørelsen.   
 

EF habitat- eller fuglebeskyttelsesområde 

Det ansøgte areal er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 

2000-område er nr. 53: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 

Skov bestående af habitatområde H49 og fuglebeskyttelsesområde F34 beliggende 

ca. 520 meter sydvest for det ansøgte område. 
 

Det fremgår af bilag til screeningsafgørelse, at på grund af afstand til Natura 2000-

området, vurderes råstofgravningen ikke at påvirke dette. Miljøstyrelsen er enig i 

denne vurdering.  
 

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, 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.  

 

I et område, der i regionplanen er udpeget som regionalt graveområde, 

forudsættes det som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af 
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hensynet til at kunne udnytte eksisterende råstofforekomster overfor hensynet til 

at bevare fredskoven er sket i forbindelse med fastlæggelsen af graveområderne. 
 

Det pågældende areal er i regionplanen udlagt som regionalt graveområde. 

Hverken planlægningsbestemmelser, fredninger eller servitutter er til hinder for 

gravningen. 

 

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at der kan gives tilladelse til 

råstofgravningen på de ovennævnte vilkår. 

 

Under hensyn til at vilkårene er af varig karakter og senere ejere af ejendommen 

skal være orienteret om vilkårene, stilles krav om at disse tinglyses på 

ejendommen for ejerens regning. 

 

Klagevejledning m.v., 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 

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 

interesser. 

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 

afgørelsen. 

 

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 Miljø- og Fødevareklagenævnet kan 

findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 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 

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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anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsen er meddelt.  
 

Du er velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 2000, hvis du har 

spørgsmål til afgørelsen. 

 

  

Med venlig hilsen 

 

 

Julie Østergaard Markussen 

+45 51 30 36 10 

juoes@mst.dk 
 

 

Kopi til: 

 Region Midtjylland, Lægårdvej 10, 7500 Holstebro  

Att.: Morten Riser Myrvig, morten.myrvig@ru.rm.dk  

 Jens Hansen, Højmarkvej 8, 8653 Them, jens@rosenbak.com   

 Silkeborg Kommune, kommunen@silkeborg.dk 

 Museum Silkeborg, info@museumsilkeborg.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening Silkeborg, silkeborg@dof.dk 

 Friluftsrådet Søhøjlandet, soehoejlandet@friluftsraadet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, nbu_jyl@botaniskforening.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.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 (bekendtgørelse nr. 1577 af 14. 

december 2017). 
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