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1 INDLEDNING
Gravning af råstoffer i området omkring Glesborg har foregået i mere end 100 år. Allerede på de
gamle høje målebordsblade (ca. 1864-1899) ses spor efter tørvegravning og sand-/grusgravning i
området. Flyfotos fra 1945 viser tydelig markering af et område, der kan tolkes som et større
grusgravningsområde, i den nordlige del af det nuværende graveområde. Flyfotos fra 1954 viser en
udbygning af området, og op gennem 90’erne og i 00’erne har området undergået store forandringer
som følge af råstofindvindingen.

Der har desuden tidligere været gravet råstoffer på en del af det supplerende areal. Det vurderes, at
der stadigvæk er en restressource tilbage på dette areal.

Nymølle Stenindustrier A/S har d. 18.03.2019 indsendt en ansøgning til Region Midtjylland om at
indvinde sand, grus og sten indenfor et samlet areal på 123 ha, hvoraf dele allerede er indvundet. De
ansøgte arealer ligger indenfor råstofområdet ifølge Region Midtjyllands Råstofplan 2016 (3), dog
ikke den nordligste del ud mod Kastbjergvej, og arealerne omfatter primært opdyrket
landbrugsområde og arealer i omdrift.

Der er ansøgt om indvinding af sand og grus over grundvandsspejlet.

Indvindingen af råstoffer kan potentielt påvirke det omgivende miljø, herunder natur,
overfladevand, grundvand samt give anledning til støj- og støvpåvirkning. Herudover vil de
trafikale forhold blive ændret i den periode, råstofindvindingen foregår.

Efterbehandlingen af området vil ske til jordbrugsformål.

Da arealet af det ansøgte overstiger 25 hektar, er det omfattet af § 15 stk. 1, (LBK nr. 1225 af
25/10/2018, bilag A), og der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport for råstofindvindingen.

Nymølle Stenindustrier A/S har derfor ladet udarbejde denne Miljøkonsekvensrapport, der
beskriver og vurderer det ansøgte projekts væsentlige indvirkninger på miljøet, både direkte og
indirekte, i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 20.

Analyser og rapportering er udført af Sweco Danmark A/S.

1.1 Læsevejledning og opbygning af Miljøkonsekvensrapporten
Miljøkonsekvensrapportens første egentlige kapitel, kapitel 2, omfatter et ikke-teknisk resumé, som
kortfattet gennemgår redegørelsens vigtigste konklusioner. Kapitel 3 gennemgår den
lovgivningsmæssige baggrund for redegørelsen, herunder selve miljøvurderingsprocessen, mens
kapitel 4 beskriver det ansøgte projekt. Kapitlerne 4-11 rummer beskrivelsen af projektets
indvirkninger på miljøet i anlægs- og driftsfasen, herunder direkte, indirekte og kumulerede
effekter.

2 IKKE-TEKNISK RESUME
Dette kapitel omfatter en kort oversigtlig beskrivelse af resultaterne af miljøkonsekvensanalysen,
der er udført i forbindelse med ansøgningen om råstofudvinding ved Glesborg.

Kapitlet repræsenterer sammenfatning og samlet vurdering af de væsentligste parametre, der indgår
i miljøkonsekvensvurderingen.
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2.1 Trafik
Råstofindvinding i det ansøgte område vil betyde en stigning i transport svarende til ca. 200.000
m3/år i forhold til den gældende tilladelse, svarende til ca. 20.000 ekstra kørsler til og fra
grusgraven. Da stigningen er beskeden, er det vurderet, at der ikke vil opstå væsentlige
fremkommelighedsproblemer på influensvejnettet som følge af udvidelsen af råstofgraven. Dette
skyldes den mindre stigning i antallet af lastbiler, som kun giver mindre stigninger i trafikmængden
og lastbilprocenten.

Stigningen i lastbiltrafikken vurderes ikke at have negativ indflydelse på trafiksikkerheden i
området, og det er vurderet, at den ikke vil give anledning til væsentlig gene for beboerne.

2.2 Støj
Til råstofindvindingen anvendes forskellige type anlæg og maskiner. Disse er først og fremmest
forarbejdningsanlæg (knusere og sorteranlæg), kørende materiel (læssemaskiner og gravemaskiner)
samt dieselgeneratorer, der producerer strøm til anlæg i råstofgraven.

Støjen fra råstofindvindingen kommer dels fra klargøring af arealer til råstofindvinding (afrømning
af muld og overjord) og arbejdet i selve råstofgraven, og dels fra lastbilernes kørsel på offentlig vej.

Der er blevet udarbejdet en særskilt støjrapport for graveområdet (bilag B), hvor der med baggrund
i konkrete målinger af kildestøj fra det udstyr som forefindes i området, er foretaget en
støjberegning af disses samlede bidrag til støjpåvirkning af omgivelserne i 4 scenarier som afspejler
udviklingen af indvindingen.

På grundlag af den foretagne undersøgelse kan det konkluderes, at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for støjbelastning ved naboerne kan forventes overholdt, hvis den forudsatte drift
forekommer i dag- og natperioden.

2.3 Grundvand og overfladevand
Påvirkningen af grundvand og overfladevand fra råstofindvindingen kommer fra oppumpningen til
grusvask og andre formål, da der ikke sker gravning af råstoffer under grundvandsspejlet. Den
teoretisk beregnede sænkning fra oppumpningen er relativt beskeden og udbreder sig kun lokalt,
hvilket også bekræftes af pejlinger i nærtliggende boringer. Den beregnede påvirkning udbreder sig
lokalt, og er af begrænset omfang, hvilket også er konstateret i andre områder af lignende karakter.

Den beregnede grundvandssænkning er af beskedent omfang og vil ikke påvirke områdets almene
og ikke-almene (private) indvindinger.

Det er ligeledes vurderet, at der ikke vil ske væsentlige påvirkninger af områdets registrerede
naturværdier, herunder Natura 2000-områder, hverken på land eller i havområder.

V1- og V2-registrerede forurenede arealer bliver ikke påvirket af oppumpningen af grundvand. Det
vurderes, at grundvandssænkningen ikke vil give anledning til mobilisering af eventuel forurening
fra disse lokaliteter, herunder Glesborg Losseplads, som kunne forurene grundvand eller
overfladevand. Det vurderes også, at der ikke er væsentlig risiko for frigivelse af nikkel ved
pyritoxidation som følge af graveprocessen.



Nymølle Stenindustrier A/S
Miljøkonsekvensrapport, Råstofindvinding ved Glesborg

8

Det ansøgte område anvendes i dag til jordbrugsformål og den fremtidige anvendelse efter
indvindingen af råstoffer vil også være til jordbrugsformål. Nymølle Stenindustrier vil med grave-
efterbehandlingsplanen sikre, at der ikke vil ske væsentlig ændring af områdets nuværende
sårbarhed.

Det er samlet vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig kvalitativ eller kvantitativ påvirkning af
grund- og overfladevand samt sårbarheden i området.

Det er vurderet, at der ikke er risiko for sætningsskader som følge af grundvandets sænkning,
hvilket er i overensstemmelse med Nymølle Stenindustriers erfaringer fra flere års drift i området.
Skulle der mod forventning opstå sætningsskader, som kan henføres til Nymølle Stenindustriers
aktiviteter, er det et forsikringsspørgsmål for de berørte parter.

2.4 Natur
Indvinding af råstoffer på det ansøgte areal vurderes ikke at have væsentlig påvirkning af den
økologiske funktionalitet for områdets padder og markfirben.

Nymølle Stenindustrier har i graveplanen planlagt at bibeholde det eksisterende § 3-område, hvor
bilag IV-arten løgfrø er konstateret, og har i den forbindelse foretaget en vurdering af, hvorledes
gravning i området kan ske uden at påvirke løgfrøens fødesøgnings- og ynglemuligheder.

Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af de eventuelle lokale bestande af
markfirben som følge af det ansøgte projekt. Ved efterbehandlingen opstår nye skrænter, som kan
udgøre egnede levesteder for markfirben.

Det vurderes ligeledes, at det kommende graveområde ikke vil have en væsentlig påvirkning på de
lokale bestande af flagermus og fugle.

Det vurderes, at det kommende graveområde ikke vil have en væsentlig påvirkning på områdets
beskyttede natur (1 vandhul). Ved efterbehandlingen retableres vandhullet med omgivelser som
egnet levested for padder.

2.5 Støv
Støv fra arbejdet i grusgraven vurderes ikke at medføre væsentlige gener ved boligerne i området.
Boligerne ligger i så stor afstand fra det ansøgte, at størstedelen af støvet vil være afsat i terræn og
vegetation. På de mest støvdannende anlæg er der etableret inddækning og sprinklere som
begrænser støvudbredelsen.

Samtidig vil de etablerede støjvolde ligeledes virke begrænsende på støvudbredelsen.
Sundhedsskadelige og irriterende gener fra støv fra grusgrave vurderes ikke at udgøre et problem,
da der ikke sker en langvarig eksponering.

Støv fra selve arbejdet i grusgraven vurderes derfor ikke at give væsentlige gener for de
omkringliggende boliger, mennesker og dyr.

2.6 Landskab og visuelle forhold
Råstofindvindingen vil foregå som en udvidelse af et allerede etableret råstofindvindingsområde og
dermed i et landskab, der er præget af denne aktivitet. De nye områder, der ikke er gravet endnu, vil
selvfølgelig undergå en forandring, og gravningen i de ansøgte områder vil medføre en væsentlig
landskabspåvirkning her. Denne påvirkning vil ske gradvist gennem indvindingsperioden, hvor
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mængder af sand, grus og sten fjernes fra områderne. Da processen er både omfattende og
irreversibel, vil de færdiggravede og efterbehandlede områder udgøre en markant forandring af
landskabsbilledet fra mere eller mindre flade marker til et mere varieret terræn, der vil være en
naturlig del af resten af det gravede område.

I gravefasen vil den største visuelle påvirkning opleves i overgangszonen mellem færdiggravet og
urørt areal, som primært vil kunne ses fra de omkransende veje og kun i begrænset omfang.

Gravearbejdet vil landskabeligt betyde, at hvor der før var mindre marker adskilt af læbælter, vil der
fremover være et landskab med dybereliggende marker samt skråninger. Området vil blive et
markant og blivende kulturhistorisk spor med gode forhold for større biodiversitet, som beskrevet i
afsnit 8.

2.7 Andre påvirkninger
Der er i rapporten gennemgået og vurderet andre miljøpåvirkninger, f.eks. indenfor affald,
kulturhistorie samt arkæologi. Da der ikke er fundet væsentlige påvirkninger af eller på disse, er de
ikke medtaget i denne sammenfatning.

3 MILJØVURDERINGSPROCESSEN
I Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) er retningslinjerne
for miljøvurderingerne fastlagt. Formålet med loven om miljøvurderinger er at sikre et højt
miljøbeskyttelsesniveau og at fremme en bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en
miljøvurdering af planer, programmer og projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Formålet med processen er, ved gennemførelse af en miljøkonsekvensvurdering på miljøet, at give
det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets
realisering. Miljøkonsekvensrapporten skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til at vurdere projektets
virkninger på miljøet og beskrive, hvordan man kan begrænse eller undgå eventuelle negative
effekter på miljøet.

3.1 Afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold
Region Midtjylland skal jf. miljøvurderingslovens § 23 forud for ansøgers udarbejdelse af miljø-
konsekvensrapporten afgive en udtalelse om omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger, som
bygherren skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten.

Ifølge samme lovs § 35, stk. 1, pkt. 2 skal regionen foretage en høring af offentligheden og berørte
myndigheder, før der tages stilling til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Miljøvurderingen blev igangsat d. 30.07.2019 ved høring af udkast til afgrænsning af indholdet i
miljøkonsekvensrapporten.

Regionen har vurderet de indkomne ideer og forslag og på den baggrund udarbejdet udtalelse
vedrørende afgrænsningen, udsendt d. 30. september 2019 (1).

I forbindelse med høringen, er der indkommet en række høringssvar og bemærkninger, som er
opsummeret i Tabel 3-1.

Dato Interessent Bemærkning Medtaget i
konsekvensvurderingen
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27-8-2019 Museum Østjylland Registrerede
fortidsminder –
forslag om
forundersøgelser

I kapitel 10

28-8-2019 Ejer, Lundenvej 12,
Glesborg, Erling
Nielsen

Egen
drikkevandsboring,
respekt afstande

I kapitel 7, generelt.
Respektafstand til
eksisterende privat
vandforsyning vil blive
overholdt. Der sker
ingen påvirkning af
privat vandforsyning
som følge af projektet

20-8-2019 Danmarks
Naturfredningsforening

Efterbehandling,
trafik, offentlig
adgang, fortidsminder

Emner er behandlet i
vurderingerne. For de
områder, som DN er
høringsberettiget til
henvises til f.eks.
kapitel 8 om natur.

Tabel 3-1: Oversigt over indkomne høringssvar.

Herudover har Nymølle Stenindustrier en løbende dialog med de berørte interessenter.

Det er ansøger, der har ansvaret for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten.

3.2 Mangler ved miljøkonsekvensrapporten
I henhold til LBK nr. 1225 af 25/10/2018 skal miljøkonsekvensrapporten redegøre for eventuelle
mangler ved oplysningerne og vurderingen af miljøpåvirkningerne samt årsagerne til, at bedre
oplysninger ikke er søgt fremskaffet eller ikke har kunnet fremskaffes.

Det vurderes, at alle væsentlige miljøforhold er belyst og vurderet tilstrækkeligt i
miljøkonsekvensrapporten og i overensstemmelse med afgrænsningsnotatet.

4 PROJEKTBESKRIVELSE
4.1 Baggrund for projektet
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Midtjylland om at indvinde 350.000 m3 sand, grus
og sten pr. år på matrikel 2e, 5k, 6m, 7h, 11a Laen By, Glesborg og 12i, 11at, 11m Glesborg By,
Glesborg.

Arealerne, der ansøges om, fremgår med blåt af Figur 4-1. Det blåskraverede areal indgår også i
miljøkonsekvensvurderingen. Der er dog tale om et areal, som ikke er udlagt som graveområde i
Region Midtjyllands Råstofplan 2016. Hvis arealet senere udlægges som graveområde, kan der
blive ansøgt om råstofindvinding på dette areal. Dette areal beskrives fremadrettet som ”supplerede
areal”.

Der er udelukkende ansøgt om at indvinde råstoffer over grundvandsspejlet.

De ansøgte arealer ligger indenfor graveområdet ifølge Region Midtjyllands Råstofplan 2016, se
Figur 4-1. Da matrikel 11m og 11at Glesborg By, Glesborg ligger op til de ansøgte arealer, og da
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det forventes, at der skal foretages råstofindvinding på dette areal i fremtiden, er det medtaget i
miljøkonsekvensrapporten som supplerende areal.

Figur 4-1: Kort over matrikler, hvorpå der søges om tilladelse til råstofindvinding (blå polygon). Det supplerende areal er med i det
miljøvurderede areal, men der kan ikke gives tilladelse til indvinding her, før det indgår i regionens råstofplan.

Arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i omdrift.

Nymølle Stenindustrier har igennem en årrække indvundet råstoffer i området SV for Glesborg. Der
er i dag således tilladelse til en årlig råstofindvinding på 150.000 m3 på ca. 22 ha. Udkørsel sker i
dag i den nordlige del af arealet via Kastbjergvej. Produktionsarealet for den nuværende grusgrav er
placeret i den nordvestlige del af det ansøgte areal.

4.2 Råstofforekomsten
Råstofforekomsten er aflejret i forbindelse med et mindre isfremstød fra nordøst under
tilbagetrækning af isen, der nåede hovedopholdslinjen.

Forekomsten består således nederst af velsorteret smeltevandsserie med enkelte indslag af grovere
materiale. Den efterfølges af en meget vekslende smeltevandsserie, der domineres af sand og grus.
Disse smeltevandsserier overlejres af sandet moræneler, der stedvist dækkes af flyvesand. Der er
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udført en række boringer på såvel det ansøgte areal som på det supplerende areal, som bekræfter
dette.

Forekomsten har varierende mægtighed. Der er i boringerne fundet sand, grus og sten ned til 30 m
under terræn. Stenindholdet er stedvist op til ca. 30 %. Der er en meget begrænset mængde overjord
på forekomsten, op til ca. 3,5 m.

Ved behandling gennemgår forekomsten en række sorteringer for efterfølgende at blive blandet i
henhold til gængse ønsker fra kunderne. Forekomsten er primært egnet til tilslag til beton og
skærver til produktion af asfalt.

Den del af området, hvor der ikke er igangsat råstofindvinding, ligger i kote 44-48. Terrænet falder
mod SV til kote 28.

Grundvandsspejlet forventes at ligge omkring kote 19, jf. boringsdata i GEUS Jupiter Database.

4.3 Råstofindvindingen
Det ansøgte areal vurderes at indeholde i størrelsesordenen 5 mio. m3 salgbare sand-, grus- og
stenressourcer.

Der skal udelukkende indvindes over grundvandsspejlet, og der vil ikke blive indvundet dybere end
til 1,5 m over grundvandsspejlet.

Der er ansøgt om indvinding af 350.000 m3/år. Det forventes, at indvindingen i det sydlige
delområde vil foregå i perioden 2020 til 2035 og herefter i den nordlige del (supplerende areal) i en
5-årig periode.

Efterbehandlingen af grusgraven vil ske i takt med, at indvindingen afsluttes. Udgangspunktet er, at
arealet skal efterbehandles til landbrug. Enkelte stejle skråninger vil dog få naturformål, idet de vil
være med til at skabe mulighed for indvandring af forskellige arter.

4.4 Råstofgravens indretning og daglige drift
Gravemetode, materiel og tekniske anlæg

Produktionsanlægget er og vil fremover være delvist stationært og delvist mobilt. Den mobile del
vil blive flyttet gradvist i takt med fremrykning af gravefronten. Fra gravefronten vil råstofferne
blive transporteret til de stationære anlæg med transportbånd.

De stationære anlæg er placeret i den nordvestlige del af det ansøgte areal på matr. 12i, 6m og den
nordligste del af 7h. De udgøres af transportbånd med sorteringsanlæg samt anlæg til produktion af
asfaltmaterialer og anlæg til produktion af betontilslag. Anlægget til produktion af asfaltmaterialer
består af en serie af knusere og sorteranlæg, mens anlægget til produktion af betontilslag består af
vaskeanlæg, sorteranlæg samt jig til densitetssortering af sten.

Følgende kørende og mobilt materiel og anlæg kan være i drift i grusgraven:

3 gummihjulslæssere

1 gravemaskine

2 mobile tørsigteanlæg



Nymølle Stenindustrier A/S
Miljøkonsekvensrapport, Råstofindvinding ved Glesborg

13

1 generator

Fejetraktor

Alt materiel udskiftes efter behov.

Eksterne maskiner såsom dozere, dumpere og gravemaskine anvendes i forbindelse med
overjordsafrømning og ved efterbehandling af grusgraven. Dette materiel vil derfor være til stede
periodevist i graven.

Kontor, brændstoffer og vand
En mandskabspavillon, som også fungerer som kontor, er placeret ved indkørslen til grusgraven.

Olie og olieprodukter samt opbevaring af værktøj, sold, reservedele etc. sker ved værkstedshal, som
står sammen med de stationære produktionsanlæg.

Alle tanke har godkendte tankattester. Dieseltank på 5.000 l er placeret i en container med
spildbakke, der kan rumme mindst 110 % af tankens indhold. De mobile brændstoftanke har
ligeledes spildbakke og er placeret ved de mobile produktionsanlæg.

Indvindingen og forarbejdningen af råstoffer kræver meget energi, og det konkrete energiforbrug
svinger fra år til år i takt med produktionsmængder. I forbindelse med en produktion på 350.000
m3/år forventes forbruget af brændstof og hydraulikolie pr. år i råstofgraven at være:

• Ca. 600 l hydraulikolie

• Ca. 250.000 l dieselolie

Mængden af dieselolie, der skal anvendes, er primært til selve graveaktiviteterne og til de mobile
anlæg. Derudover anvendes el fra transmissionsnet til de stationære anlæg.

Driftstider
Driftstider for aktiviteter med indvinding af råstoffer og brug af gravemaskiner og sorterings- og
knuseanlæg fremgår af følgende.

· Indvinding i grusgraven vil foregå på hverdage mellem kl. 6.00 og kl. 17.00. Lørdag vil
indvinding kunne ske i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 14.00.

· Læsning af materialer vil foregå i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 17.00 på hverdage alle
årets arbejdsdage og lørdage fra kl. 7.00 til 14.00.

Der er ansøgt om indvinding og læsning om lørdagen. Normalt arbejdes der dog ikke i graven om
lørdagen. Nymølle søger om tilladelse til drift og læsning om lørdagen, for at være i stand til at
efterkomme udefrakommende særlige behov, f.eks. i forbindelse med større bygge-/anlægsprojekter
hvor der i perioder er behov for levering af råstoffer om lørdagen, eller læsning af skibe fra Grenå
eller Glatved.

Vejadgang og interne arbejdsveje
Der vil blive indkørsel til og fra råstofgraven ad eksisterende vejadgang ved Kastbjergvej 9A.

Kundernes lastbiler kører direkte ind på arealet og frem til materialelageret. Når lastbilerne er blevet
læsset, kører de ud samme vej igen via brovægten.
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Herfra vil trafikken foregå enten vest ad Kastbjergvej eller øst ad Kastbjergvej og syd ad Laenvej.

Affald
Indvinding af råstoffer medfører ikke affald, da hele produktet forarbejdes og sælges. Ved
kontorfaciliteterne er der etableret en samletank til sanitært spildevand. Samletanken tømmes efter
behov af lokalt slamsugerfirma. Dagrenovation bliver bortskaffet i henhold til kommunal ordning.

Brandbart affald placeres i opsat container, der tømmes efter behov. Jern bortskaffes efter behov.
Spildolie opsamles i container og afhentes af Avista Oil Denmark.

4.5 Vandindvinding
Der indvindes vand fra to boringer DGU nr. 71.389 og 71.884.

Fra DGU nr. 71.389 indvindes op til 5.000 m3/år. Boringen er filtersat i smeltevandssand i
kote -3,44 til 6,44. Der indvindes med en ydelse på 45 m3/time. Dette vand anvendes til
støvbekæmpelse på knusere samt til brugsvand i værksted og mandskabsbygning.

Fra boring DGU nr. 71.884 indvindes op til 200.000 m3 om året til vask af materialer,
densitetssortering og til støvbekæmpelse på veje. Boringen er filtersat delvist i smeltevandssand og
delvist i kalken i kote -5,8 til -17,8. Der indvindes med en ydelse på 45 m3/time. Fra boringen
pumpes vand enten til vådsorteringsanlæg, jig eller bassin. Fra jiggen ledes vandet til bassin,
hvorfra det genbruges. Fra vådsorteringsanlæg ledes vandet til slambassin og herefter til bassin,
hvorfra det genanvendes. Slambassinet tømmes efter behov. Da ingen af bassinerne er tætte i
bunden, sker der en infiltration fra bassinerne. Bassinerne oprenses jævnligt for ler og silt.

4.6 Graveplan og efterbehandling
Grave- og efterbehandlingsplanen fremgår af bilag A, hvor der er vist flere skitser. De anførte
kurver og gravetidspunkter mv. er foreløbige, da indvindingen vil variere i forhold til efterspørgsel
og kvalitet af de indvundne råstoffer. Grave- og efterbehandlingsplanen skal indeholde
hovedelementerne for indvindingen og efterbehandlingen. De viste figurer med graveplan i dette
afsnit, viser det miljøvurderede område. Miljøvurderingsprocessen har betydet, at der ikke ansøges
om gravning på dele af det miljøvurderede, f.eks. omkring et vandhul med en bilag IV art, løgfrø.
Samtidigt kan der ikke gives tilladelse til indvinding i det supplerende areal, fordi det ikke er udlagt
til graveområde i den gældende råstofplan for området. Detaljeret grave- efterbehandlingsplan
fremgår af bilag A, hvor det resulterende ansøgt områder og detaljer omkring løgfrø vandhullet
fremgår.

Graveplan
Når indvindingen starter i et nyt område, skubber en dozer mulden sammen i 2,5-5,0 m høje volde,
som placeres strategisk i forhold til efterbehandling og støjdæmpning.

Mulden afrømmes sammen med overjorden, efterhånden som gravefronten rykker frem. Mulden og
overjorden fra volde, som nedlægges, bredes ud på arealer, hvor gravning og efterbehandling er
færdig.

Efter mulden er fjernet, graves overjorden bort med en gravemaskine i lag af ca. 3 m.
Gravemaskinen kører på overfladen af det lag, den graver bort, dvs. den starter på terræn og rykker
derefter 3 m ned, og derefter endnu 3 m ned, svarende til ca. 6 m under terræn. Overjorden læsses
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på en dumper og køres hen, hvor den skal indgå i efterbehandlingen eller opbevares i et
mellemdepot.

Der indvindes fra foden af gravefronten 10-20 m under terræn. De nedskridende materialer fjernes
med gummiged, se Figur 4-2. Afhængig af placering i graven læsses materialerne enten op i en
mobil fødekasse, så materialerne kan transporteres på et transportbånd videre til sortering, eller
sorteres på stedet via et mobilt sorteranlæg.

Figur 4-2: Gummiged graver grus ved gravefronten.

Indvindingen vil foregå fra de eksisterende graveprofiler og ind på de ønskede arealer.

Indvindingen vil først ske mod syd og sydvest, Figur 4-3, der viser den overordnede graveplan for
det miljøvurderede område, der senere er detaljeret i forbindelse med miljøkonsekvens
vurderingerne (se bilag A).

Sammen med indvindingen vil der blive trukket et transportbånd, så råstofferne kan transporteres til
produktionsarealet i den nordvestlige del af arealet. Ved gravefronten, som hele tiden rykker
fremad, vil der ske en sortering af en del af råstofferne med et mobilt sorteranlæg, inden de
transporteres til produktionspladsen med transportbånd. De materialer, som ikke skal sælges, bruges
i efterbehandlingen af graven. For det nordlige supplerende areal vil indvindingen ske fra vest og
mod øst. Også her vil råstofferne blive transporteret til produktionspladsen med transportbånd.
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Figur 4-3: Graveplan for indvinding af de miljøvurderede arealer. Graveretninger er angivet med sorte pile. Transportbånd, som
løbende udbygges, er vist med sort pilesignatur. For detaljering se bilag A.

Via transportbåndet transporteres materialerne til videre forarbejdning via adskillige knuse-, sigte-
og vaskeprocesser ved produktionsanlægget. Når materialerne har været igennem alle
oparbejdningsprocesser, ledes færdigvareprodukterne via stakketransportører til udleveringsstakke.
Dele af disse stakke køres på lager med gummiged. De producerede produkter anvendes primært
som betonmaterialer, f.eks. perlesten 4-8 mm kl. P og M, ærtesten 8-16 mm kl. P og M, nøddesten
16-22 mm kl. P og M og betonsand 0-3 mm kl. E. Desuden produceres skærver til asfaltproduktion
samt anlægsmaterialer, f.eks. bundsikring kv. 1 og kørestabilt.

Lastbiler afhenter materialerne fra oplagsbunker placeret på produktionsanlægget og nede i graven.
Der opbygges i perioder større lagre, hvorfor der er behov for meget lagerplads.

Efterbehandling
Graveprocessen betyder, at der periodevist forberedes nye områder til indvinding. Derfor rømmes
der periodevist muld og overjord, som med det samme anvendes i efterbehandlingen af de færdigt
udgravede områder, ved at det bliver formet til et nyt landskab, alternativt oplagres det i stakke.

Arealerne planlægges efterbehandlet til jordbrugsformål. I mindre omfang vil stejle skråninger blive
efterbehandlet til naturformål. Den efterfølgende arealanvendelse vil derfor svare til den nuværende
arealanvendelse.
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Arealer, som efterbehandles til jordbrug, vil blive efterladt med en hældning på mellem 1:3 i
kanterne mod skråninger til 1:100 ude på fladen. Arealerne vil blive påført overjord og muld, dog
ikke på skråningerne. Arealer, der efterbehandles til natur, forventes at resultere i græsklædte
skråninger mod omgivelserne med hældninger mellem 1:½ og 1:3, se Figur 4-4.

Figur 4-4: Principskitse for efterbehandling.

4.7 Hovedforslag og 0-alternativet
Hovedforslaget, der indgår i miljøvurderingen, er det scenarie, hvor tilladelse til råstofindvinding
gives.

Ifølge afgrænsningsnotatet, er det eneste alternativ, der skal behandles, 0-alternativet, hvor
tilladelsen ikke gives.

0-Alternativet dækker derfor det scenarie, hvor den igangværende råstofindvinding fortsætter på de
vilkår, der er stillet i den eksisterende tilladelse fra den 21-6-2016. Tilladelsen er gældende i
perioden 1. december 2015 frem til 1. december 2025. Vilkårene betyder, at der vil ske
efterbehandling til jordbrugsmæssig anvendelse, og kun i mindre omfang til natur, samt at
efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1. år efter indvindingens formål.

0-Alternativet dækker derfor det alternativ, hvor der ikke vil ske gravning af råstoffer på det ansøgte
areal efter 2025. I dette tilfælde, vil der ikke være nogen miljøpåvirkninger her, fordi aktiviteten
ikke bliver gennemført. De efterspurgte råstoffer vil i stedet blive indvundet andre steder i regionen,
og miljøpåvirkningerne vil blive overført til disse områder. På sigt skal der formentlig udlægges nye
områder, da der skal findes en ressource.

5 STØJ
5.1 Metode
Støjbelastningen i omgivelserne fra udvidelsen af råstofindvindingen beskrives ved beregning af
støjen ved de nærmeste naboer i repræsentative situationer (scenarie 1-4), efterhånden som
indvindingen udvikler sig. Der er udpeget 13 beregningspunkter, hvor risikoen for overskridelse af
støjgrænserne anses for at være størst. Beregningspunkterne er angivet på Figur 5-1.



Nymølle Stenindustrier A/S
Miljøkonsekvensrapport, Råstofindvinding ved Glesborg

18

Figur 5-1: Referencepunkternes placering

I SWECO’s støjrapport redegøres for de eksterne støjforhold omkring hele råstofindvindings-
område ved Glesborg (bilag B).

Støjredegørelsen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Nymølle Stenindustrier A/S om drift
samt kildestyrkemålinger på samtlige betydende støjkilder i grusindvindingsområdet.

Da indvindingsområdet naturligt ændres fra år til år, efterhånden som gravearbejdet flyttes, flyttes
der naturligvis også på en del af de mobile støjkilder. Der er i nærværende støjkortlægning regnet
med den placering af støjkilderne, som vurderes at give den højeste støjbelastning i hver enkelt fase
(scenarie 1-4) af indvindingen. Scenarie 4 angiver indvinding langs Kastbjergvej, som er medtaget i
miljøvurderingen, men som ikke er udlagt til graveområde endnu – der kan ikke gives eventuel
tilladelse til gravning, før arealet er medtaget i den kommende råstofplan for området.

Støjberegningerne er gennemført i henhold til den fællesnordiske beregningsmodel (Nordic
Prediction Method) som anført i Miljøstyrelsens vejledning 5/93 om ”Beregning af ekstern støj fra
virksomheder” (2).

Beregningerne er lavet med udgangspunkt i en tilrettet 3D model af omgivelsernes koteforhold fra
digitale kort fra Geodatastyrelsen, som dækker terræn udenfor graveområdet.

Glesborg
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Højdekurver for graveområdet for hver af de 4 scenarier er leveret af Nymølle Stenindustrier og er
angivet i ækvidistance 2,5 / 5 meter. Heri indgår nye støjvolde som gravefronten rykker frem for
hvert scenarie.

I forbindelse med kortlægningen af støjbelastningen i de 4 scenarier, er der regnet med placering af
supplerende støjvolde, til sikring af at de vejledende støjgrænser overholdes. Der er således
foretaget tilpasning af voldene i de 4 scenarier.

Figur 5-3 viser støjvoldenes placering i de 4 scenarier. Placering og tilretning af støjvolde og
støjafskærmning er udført som en dynamisk proces, hvor der i hvert scenarie er udført flere
beregninger med forskellig placering, for at opnå den bedst mulige dæmpning af støjudbredelsen.

Til beregningerne anvendes programmet Soundplan v. 8.0.

Figur 5-2: Støjvoldenes placering i de 4 scenarier (det miljøvurderede område).

Støjgrænser
Støjbelastningen er bestemt i nedenstående 13 referencepunkter (se også Figur 5-1), som i
overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 afsnit 7.1, er
placeret, hvor sandsynligheden for overskridelse af grænseværdierne er størst.

I forhold til Miljøstyrelsens definition af områdetyper i vejledning 5/1984 vurderes boliger i
landzone at skulle indplaceres i områdetype 3 ”Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse,
centerområder (bykerne)”, da der normalt anvendes denne områdetype ved boliger i åbent land.
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Boliger placeret i området for kommuneplanrammen/lokalplanlagte områder vil følge
grænseværdierne for områdetype 5.

Adresse Anvendelse jf. Danmarks Miljøportal Områdetype

RP 1 - Glesborg Bygade 93 Det åbne land 3

RP 2 - Glesborg Bygade 89 Det åbne land 3

RP 3 - Glesborg Bygade 83A Boligområde jf. lokalplan 5

RP 4 - Paradiset 10 Boligområde jf. lokalplan 5

RP 5 - Paradiset 9 Boligområde jf. lokalplan 5

RP 6 - Paradiset 7 Boligområde jf. lokalplan 5

RP 7 - Hyacintvej 1 Boligområde jf. kommuneplanramme 5

RP 8 - Laenvej 40 Det åbne land 3

RP 9 - Lundenvej 15 Det åbne land 3

RP 10 - Lundenvej 13 Det åbne land 3

RP 11 - Lundenvej 12 Det åbne land 3

RP 12 - Lundenvej 11 Det åbne land 3

RP 13 - Lundenvej 7 Det åbne land 3

Tabel 5-1: Referencepunkter

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier (ekskl. ”Spidsværdi”) gælder for støjens middelværdi Lr

(midling på energibasis) over et tidsrum, som betegnes referencetidsrummet. Længden af reference-
tidsrummet varierer alt efter tidspunkt på døgnet, jf. nedenstående skema.

Referencetidsrummene skal lægges, hvor støjbelastningen er højest. F.eks. skal støjbelastningen i
dagperioden bestemmes for de 8 timer, hvor der er mest støj i de enkelte referencepunkter.

De vejledende grænseværdier for områdetype 3 (Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse,
centerområder) er:

Kl. Referencetidsrum,
timer Støjgrænse

Mandag-fredag 07-18 8 Lr = 55 dB
Lørdag 07-14 7 Lr = 55 dB
Lørdag 14-18 4 Lr = 45 dB
Søn- & helligdage 07-18 8 Lr = 45 dB
Alle dage 18-22 1 Lr = 45 dB
Alle dage 22-07 0,5 Lr = 40 dB
Spidsværdi 22-07 - LpA,max = 55 dB

Tabel 5-2: Støjgrænser, der er forudsat lagt til grund for fastsættelsen af støjkrav for områdetype 3.
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De vejledende grænseværdier for områdetype 5 (Boligområder for åben og lav boligbebyggelse) er:

Kl. Referencetidsrum,
timer Støjgrænse

Mandag-fredag 07-18 8 Lr = 45 dB
Lørdag 07-14 7 Lr = 45 dB
Lørdag 14-18 4 Lr = 40 dB
Søn- & helligdage 07-18 8 Lr = 40 dB
Alle dage 18-22 1 Lr = 40 dB
Alle dage 22-07 0,5 Lr = 35 dB
Spidsværdi 22-07 - LpA,max = 50 dB

Tabel 5-3: Støjgrænser, der er forudsat lagt til grund for fastsættelsen af støjkrav for områdetype 5.

Virksomhedens støjkilder
Der er den 20. juni 2019 foretaget kildestyrkemålinger på faste og mobile anlæg på arealet (se bilag
B). Den eksterne støj hidrører fra såvel kørende som fast opstillet materiel. Nedenfor er listet de
komponenter der findes på arealet, med angivelse af de målte lydeffekter (kildestyrker). For både
faste og mobile støjkilder, er der regnet med 100% drift i åbningstiden, hvilket må betegnes som en
worst case situation.

Anlæg/komponent/støjkilde Kildestyrke LWA Grundlag for fastsættelse af data
Knuser 1: Single Toggle Jaw Crusher R 7550-120 113,6 dB Målt d. 20/6/2019, Glesborg

Knuser 2: ALLIS-CHALMAERS 30"
HYDROKROSS 117,7 dB

Samlet kildestyrker for knuser 2 og tørsigte 5.
Placeret i samme anlæg. Målt d. 20/6/2019,

GlesborgTørsigte 5: Svedala

Knuser 3: ALLIS-CHALMAERS 36"
HYDROKROSS 113,6 dB Som knuser 1

Vådsorteringsanlæg: KVM. Vibrationssigte
3000/1000/1500 100,0 dB Målt d. 20/6/2019, Glesborg

Vaskeanlæg: Binder S 1300 102,3 dB Målt d. 20/6/2019, Glesborg

Jig: Alljig 1700 106,1 dB Målt d. 20/6/2019, Glesborg

Rundsorter 1:  HMF-maskinfabrik / Lokal smed 116,0 dB Målt d. 20/6/2019, Glesborg

Tørsigte 1: Svedala 119,3 dB Målt d. 20/6/2019, Glesborg

Tørsigte 2: Svedala VLB 318 108,4 dB Målt d. 20/6/2019, Glesborg

Tørsigte 3: Svedala VH 60/18 U-U 24 108,7 dB Målt d. 20/6/2019, Glesborg

Tørsigte 4: Svedala VFS 42/18 U-U-22 105,6 dB Målt d. 20/6/2019, Glesborg

Mobilt tørsorteringsanlæg: Terex Finlay 693+ 114,8 dB Målt i forbindelse med kortlægning af
råstofgrav, Hedehusene, 2019

Sandhjul: Ukendt fabrikant, Lokal smed 87,4 dB Målt d. 20/6/2019, Glesborg

Transportbånd 78.4 dB/m Målt i forbindelse med kortlægning af
råstofgrav, Hedehusene, 2019

Drivstation 99,2 dB Målt d. 20/6/2019, Glesborg
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Anlæg/komponent/støjkilde Kildestyrke LWA Grundlag for fastsættelse af data
Lastbil, Afhentning af færdigvare 59,2 dB/m Lastbil kørsel, svag acceleration 10-20 km/t.

Fra Støjdatabogen

Gummiged, Læsning af lastbiler 98,6 dB Volvo L120H, arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Gummiged 1, Gravefront 98,6 dB Volvo L120H, arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Gummiged 2, Gravefront 98,6 dB Volvo L120H, arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Gummiged 3 - Asfalttilslag 98,6 dB Volvo L120H, arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Gummiged 3 - Sand 98,6 dB Volvo L120H, arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Gummiged 3 - Sten 98,6 dB Volvo L120H, arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Gummiged 3 - Betonsten 98,6 dB Volvo L120H, arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Minilæsser ved vådsortering 98,6 dB Volvo L120H, arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Lastbil, afhentning af sten i syd grav 59,2 dB/m Lastbil kørsel, svag acceleration 10-20 km/t.
Fra Støjdatabogen

Gummiged, Læsning af sten i lastbil 98,6 dB Volvo L120H, arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Tabel 5-4:Medregnede støjkilder samt data for støj.

Der er udover Mobilt tørsorteringsanlæg (Terex Finlay 693+) et mobil Chieftain 1200
tørsorteringsanlæg tilknyttet råstofindvindingen. Dette anlæg bruges dog kun når der er vegetation i
det indvundne materiale hvilket ikke sker ved normal daglig drift. Anlægget bruges således meget
sjældent og kun et par timer ad gangen. Chieftain 1200 indgår derfor ikke i støjberegningerne.

Lastbiler tillægges en kildestyrke svarende til ”Støjdatabogens” angivelse for lastbiler, der kører
med svag acceleration 10-20 km/h med en LW,A,max = 105 dB. Beregningsmæssigt er der regnet med
følgende antal kørsler pr. dag med lastbil på kørestrækningen i forbindelse med afhentning af
færdige produkter. I nedenstående er 1 kørsel = 1 kørsel til graven + 1 kørsel fra graven:

Hverdage kl. 06:00 – 07:00: 15 stk.

Hverdage kl. 07:00 – 17:00: 60 stk.

Lørdage kl.   07:00 – 14:00: 42 stk.

Der er regnet med jævn fordeling af kørslerne indenfor ovennævnte tidsrum.

5.2 Konsekvenser
Støjen fra trafikken på offentlig vej er ikke beregnet. Som det fremgår af kapitel 6 om trafik, vil
udvidelsen af indvindingsområdet ikke medføre væsentlig mere trafik end i dag. Det beregnede
støjniveau i de 13 beregningspunkter er for hver af de 4 scenarier anført i Tabel 5-5 til Tabel 5-8.
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Delbidrag for scenarie 1-4 kan ses på bilag B.

Adresse

Støjbelastning Lr Dagperioden [dB(A) re 20 µPa]

V
ej

le
de

nd
e

st
øj

gr
æ

ns
e

S1 S2 S3 S4

RP 1 - Glesborg Bygade 93 45,4 45,6 45,5 44,6 55
RP 2 - Glesborg Bygade 89 44,9 44,9 45 44,2 55
RP 3 - Glesborg Bygade 83A 44,4 43,8 44,0 39,0 45
RP 4 - Paradiset 10 42,9 42,1 42,3 39,4 45
RP 5 - Paradiset 9 42,1 41,2 41,4 41,0 45
RP 6 - Paradiset 7 41,4 40,3 40,6 41,3 45
RP 7 - Hyacintvej 1 37,5 36,3 36,7 34,3 45
RP 8 - Laenvej 40 46,1 45,6 45,8 27,0 55
RP 9 - Lundenvej 15 50,8 51,6 51,3 44,0 55
RP 10 - Lundenvej 13 48,5 54,6 51,0 41,3 55
RP 11 - Lundenvej 12 46,9 51,2 52,8 40,1 55
RP 12 - Lundenvej 11 45,5 37,3 40,1 38,7 55
RP 13 - Lundenvej 7 51,3 52,7 52,2 48,2 55

Tabel 5-5:: Støjbelastning i referencepunkterne forhold til støjgrænser, dagperioden, for alle 4 scenarier. S1= scenarie 1, S2=
scenarie 2, S3= scenarie 3, S4=scenarie 4

Adresse

Støjbelastning Lr Natperioden [dB(A) re 20 µPa]

V
ej

le
de

nd
e

st
øj

gr
æ

ns
e

S1 S2 S3 S4

RP 1 - Glesborg Bygade 93 34,3 34,3 34,3 34,3 40
RP 2 - Glesborg Bygade 89 37,8 37,8 37,8 37,8 40
RP 3 - Glesborg Bygade 83A 34,8 34,8 34,8 27,1 35
RP 4 - Paradiset 10 33,0 33,0 33,0 29,2 35
RP 5 - Paradiset 9 30,9 30,9 30,9 28,3 35
RP 6 - Paradiset 7 30,5 30,5 30,5 28,4 35
RP 7 - Hyacintvej 1 24,1 24,1 24,1 24,1 35
RP 8 - Laenvej 40 11,9 11,9 11,9 11,9 40
RP 9 - Lundenvej 15 25,1 25,1 25,1 25,0 40
RP 10 - Lundenvej 13 22,9 22,9 22,9 22,8 40
RP 11 - Lundenvej 12 21,9 21,9 21,7 21,6 40
RP 12 - Lundenvej 11 12,9 12,9 11,7 20,7 40
RP 13 - Lundenvej 7 27,1 27,1 27,1 27,1 40

Tabel 5-6: Støjbelastning i referencepunkterne forhold til støjgrænser, natperioden, for alle 4 scenarier. S1= scenarie 1, S2=
scenarie 2, S3= scenarie 3, S4=scenarie 4
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Nedenstående skema sammenfatter resultaterne for maksimalniveau i natperioden i de 13
referencepunkter i de 4 scenarier på hverdage. Der er ingen drift på lørdage i natperioden.

Adresse

Maksimalniveau LpA,max Natperioden [dB(A) re 20 µPa]

V
ej

le
de

nd
e

st
øj

gr
æ

ns
e

S1 S2 S3 S4

RP 1 - Glesborg Bygade 93 43,4 43,4 43,4 43,4 55
RP 2 - Glesborg Bygade 89 53,0 53,0 53,0 53,0 55
RP 3 - Glesborg Bygade 83A 32,0 32,2 32,2 32,2 50
RP 4 - Paradiset 10 38,2 38,4 38,4 38,4 50
RP 5 - Paradiset 9 36,7 36,8 36,8 36,8 50
RP 6 - Paradiset 7 35,6 35,7 35,7 35,7 50
RP 7 - Hyacintvej 1 30,0 30,0 30,0 30,0 50
RP 8 - Laenvej 40 16,2 16,2 16,2 16,2 55
RP 9 - Lundenvej 15 31,1 31,1 31,1 31,0 55
RP 10 - Lundenvej 13 27,6 27,6 27,6 27,6 55
RP 11 - Lundenvej 12 26,3 26,3 26,0 26,4 55
RP 12 - Lundenvej 11 25,9 16,9 15,6 26,0 55
RP 13 - Lundenvej 7 32,3 32,3 32,3 32,3 55

Tabel 5-7:Maksimale niveauer i natperioden, hverdage, i forhold til støjgrænser for alle 4 scenarier. S1= scenarie 1, S2= scenarie 2,
S3= scenarie 3, S4=scenarie 4

Der forekommer ingen overskridelser af støjgrænserne i referencepunkterne i hverdagene.

Resultaterne fra modelberegningerne for lørdag, kan ses i Tabel 5-8.

Adresse

Støjbelastning Lr lørdag [dB(A) re 20 µPa]

V
ej

le
de

nd
e

st
øj

gr
æ

ns
e

S1 S2 S3 S4

RP 1 - Glesborg Bygade 93 43,5 43,5 43,5 43,5 55
RP 2 - Glesborg Bygade 89 53,0 53,0 53,0 53,0 55
RP 3 - Glesborg Bygade 83A 39,9 39,9 39,9 32,3 45
RP 4 - Paradiset 10 38,3 38,3 38,3 38,2 45
RP 5 - Paradiset 9 36,6 36,6 36,6 36,7 45
RP 6 - Paradiset 7 36,2 36,2 36,2 35,6 45
RP 7 - Hyacintvej 1 27,9 27,9 27,9 27,9 45
RP 8 - Laenvej 40 16,1 16,1 16,1 16,1 55
RP 9 - Lundenvej 15 31,6 31,5 31,5 31,5 55
RP 10 - Lundenvej 13 29,7 29,7 29,7 29,7 55
RP 11 - Lundenvej 12 27,9 28,1 28,0 28,0 55
RP 12 - Lundenvej 11 28,0 19,4 18,1 27,9 55
RP 13 - Lundenvej 7 33,8 33,8 33,8 33,8 55

Tabel 5-8: Støjbelastning i referencepunkterne, lørdage, i forhold til støjgrænser for dagperioden for alle 4 scenarier. S1= scenarie
1, S2= scenarie 2, S3= scenarie 3, S4=scenarie 4

Som det ses af ovenstående tabeller, overholdes støjgrænserne i alle referenceperioderne i dag- og
natperioden med 100% drift.
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Støjen ved øvrige naboer samt i det åbne land er illustreret på støjkonturkortet på Figur 5-3, der
viser støjudbredelsen fra indvindingen i dagperioden, Scenarie 3. I bilag B findes
støjudbredelseskort for samtlige scenarier af indvindingen.

Nymølle Stenindustrier har i forbindelse med udarbejdelsen af støjredegørelsen arbejdet aktivt for at
nedbringe støjgenerne mest muligt. Det er bl.a. gjort ved at lade udføre flere modelsimuleringer
med forskellige placeringer af støjvolde, kombineret med støjafskærmning af udvalgte maskiner.
Dette er udført for at sikre, at støjkravene overholdes til alle tider, og udformningen af diverse
støjdæmpende foranstaltninger er til mindst mulig gene for de nærmest naboer.

Figur 5-3: IsodB-kurver over støjens udbredelse i dagperioden scenarie 3.

På grundlag af den foretagne undersøgelse kan det konkluderes, at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for støjbelastning ved naboerne kan forventes overholdt, hvis den forudsatte drift
forekommer i dag- og natperioden.

5.3 Vurdering af kumulative forhold
Graveaktiviteterne i Glesborg ligger tæt på Glesborg By, omgivet af landbrugsarealer, og øvrige
virksomheder (herunder andre grusgrave), som kan bidrage til støjen i referencepunkterne. Der er
tale om en igangværende virksomhed. Det vurderes derfor, at den kumulative belastning vil svare til
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støjbelastningen fra Nymølles aktiviteter i Glesborg i dag, da der også fremadrettet vil blive anvendt
det samme maskineri.

Trafikken til og fra grusgraven ændres ikke væsentligt, og der foreligger ikke oplysninger om, at
den øvrige trafik i området ændres væsentligt i fremtiden, hvorfor der ikke forventes at være
ændringer i den kumulative effekt for støj fra trafik.

5.4 Afværgeforanstaltninger
Det er med baggrund i støjmålingerne og beregningerne ikke påvist noget større behov for at skulle
etableres afværgeforanstaltninger, ud over planlagte støjskærme, og de indregnede lokale støjvolde
- som successivt vil blive etableret i forbindelse med fremdriften i indvindingen - for at kunne
overholde gældende støjkrav. Placeringen af støjvoldene i de 4 scenarier fremgår af figur 5.1. I
tilgift hertil opsættes dog skærme omkring udvalgte maskiner i nogle af scenarierne for at sikre
overholdelse af de eksterne støjgrænser. Placeringen af disse støjskærme fremgår af støjrapporten,
som er vedlagt i bilag B til denne Miljøkonsekvensrapport.

6 TRAFIK
Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Midtjylland om at indvinde 350.000 m3 sand, grus
og sten pr. år ved en udvidelse af den eksisterende råstofgrav ved Glesborg.

Der indvindes allerede på dem aktuelle tilladelse 150.000 m3 pr. år. Dermed er det en stigning på
200.000 m3 pr. år.

I nærværende kapitel beskrives de trafikale konsekvenser som følge af råstofindvindingen. For mere
uddybende information om projektet henvises der til projektbeskrivelsen fra Nymølle Stenindustrier
dateret d. 11.03.2019.

Den trafikale belastning på vejnettet opstår som følge af salg af råstoffer. Dermed vil der være trafik
til og fra området i form af kundernes lastbiler. Der vil ikke være salg til private.

Lastbiltrafikken vil påvirke de trafikale forhold på vejene til det overordnede vejnet. Denne rapport
beskriver disse konsekvenser set i forhold til fremkommelighed og trafiksikkerhed.

6.1 Metode
Først kortlægges de eksisterende trafikale forhold i området. Der ses på trafikmængder og
lastbiltrafik på de berørte veje. Vejbredderne undersøges ligeledes for de mindste veje.

Herefter kortlægges den trafikale belastning af råstofindvindingen, og belastningen lægges på det
eksisterende vejnet, hvorefter det vurderes, om der opstår trafikale problemer. Der vurderes på
fremkommelighed og trafiksikkerhed. Der er inddraget trafiktællinger fra Norddjurs kommune.

En lastbiltur er en sammenhængende tur til råstofgraven og fra råstofgraven af samme rute.
Trafiktællinger er snittællinger med angivelse af den samlede trafikmængde i begge retninger i
snittet. På en lastbiltur transporteres 20 m3 råstoffer.

Vurderingerne i dette kapitel baseres således på gennemsnitsbetragtninger, modsat kapitlet om støj,
hvor antallet af lastbilkørsler skal vurderes ud fra en såkaldt normal maksimal driftssituation (en
normalt forekommende driftssituation med højt antal kørsler). Antallet af lastbilkørsler i de to
kapitler kan derfor ikke sammenlignes direkte.
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Mulige kumulative forhold er undersøgt i Norddjurs Kommunes kommuneplan og på Region
Midtjyllands hjemmeside.

6.2 Influensvejnettet
Trafikken fra råstofgraven forventes primært at have mål i Randers-området, Aarhus-området eller
ved udskibning fra Glatved Havn.

Ruten fra råstofgraven mod Randers-området er mod vest ad Kastbjergvej. Ruten mod Aarhus-
området er mod øst ad Kastbjergvej, mod syd ad Laenvej og mod vest ad Hovedvejen. Ruten mod
Glatved Havn er mod øst ad Kastbjergvej og mod øst ad Hovedvejen mod Grenå. Ruterne til
råstofgraven er ad samme veje.

Det forventes kun, at en ubetydelig del af lastbiltrafikken vil ankomme til og køre fra råstofgraven
ad ruterne mod nord (vist med stiplet på Figur 6-1), da der kun er få mindre byer mod nord, og der
forventes ikke den store efterspørgsel efter råstoffer, hvorfor disse ruter ikke undersøges. Figur 6-1
viser influensvejnettet med angivelse af ruter til/fra råstofgraven.

Figur 6-1: Ruter til/fra råstofgraven.

Det forventes, at lastbiltrafik svarende til 60.000 m3 (svarende til ca. 3000 lasbilture) kører til
Glatved Havn, og den resterende lastbiltrafik svarende til 140.000 m3 (svarende til ca. 7000
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lastbilture) fordeles ligeligt mellem Randers-området og Aarhus-området. Således kører 30 % af
lastbiltrafikken mod Glatved, 35 % mod Randers-området og 35 % mod Aarhus-området.

Der er ingen realistiske alternativer for andre ruter til/fra råstofgraven.

6.3 Arealbehov
I ”Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk” er det bestemt i §
3, at et køretøj ikke må have en bredde, der overstiger 2,55 m. I undersøgelsen ”Dimensionsgivende
køretøj”, Trafitec, marts 2006 er det fundet, at lastbiler også i gennemsnit har en bredde på 2,55 m
ekskl. sidespejle. Et sidespejl rager omkring 30 cm ud fra køretøjet.

Af Figur 6-2 fremgår minimumsbredden af det asfalterede areal, for at 2 lastbiler kan passere
hinanden.

Figur 6-2: Minimumsbredde af det asfalterede areal for at 2 lastbiler kan passere hinanden.

Minimumsbredden af det asfalterede areal er således 5,7 m, for at 2 lastbiler kan passere hinanden,
uden at det ene hjulpar kommer ud i rabatten. Denne bredde er absolut minimum, og
passagehastigheden vil være nedsat, da de 2 lastbiler kommer til at køre lige op ad hinanden. Af
driftsmæssige hensyn er det ønskværdigt med en kantbane, for at asfalten ikke knækker og skrider
ud, hvilket betyder, at vejen kræver en større grad af vedligeholdelse, se eksempel i Figur 6-3.

Figur 6-3: Eksempel på revner og hul i vejen som følge af for meget trafik for tæt på asfaltkanten.
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6.4 Eksisterende forhold
Hverdagsdøgntrafikken (HDT), lastbilhverdagsdøgntrafikken (LHDT) og lastbilprocenten (L%) for
influensvejnettet er angivet for forskellige lokaliteter på Figur 6-4.

Figur 6-4: Rute til/fra råstofgraven samt angivelse af hverdagsdøgntrafik for år 2019. Ældre tællinger er fremskrevet med 0,5 % pr.
år. HDT: hverdagsdøgntrafik, LHDT: lastbilhverdagsdøgntrafik, L%: lastbilprocent. Kilde: kMastra og Norddjurs Kommune.

Vejnettet kan klassificeres i følgende funktionelle vejklasser: Gennemfartsveje, fordelingsveje og
lokalveje.

I Vejregelhåndbogen ”Planlægning af veje og stier i åbent land”, 2012, beskrives følgende
kendetegn ved vejklasserne:

• Gennemfartsvejene tilgodeser god fremkommelighed kombineret med god sikkerhed for
personbilerne.

• Fordelingsvejene udgør bindeleddet mellem gennemfartsvejene og lokalvejene. De sikrer
derfor både en rimelig fremkommelighed og en rimelig tilgængelighed.

• Lokalvejene tilgodeser tilgængelighed til lokalområderne og de enkelte ejendomme. På
lokalvejene færdes alle typer trafikanter.

Kastbjergvej er en gennemfartsvej. Kastbjergvej har et kørespor i hver retning med en bredde på ca.
3,1 m hver. Derudover er der en kantbane på ca. 0,3 m i hver vejside, se Figur 6-5.
Hastighedsgrænsen er 80 km/t, og hastighedsmålinger fra hhv. 2009 og 2013 viser, at 85 %
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fraktilhastigheden er på hhv. 94 km/t og 89 km/t. Det betyder, at 85 % af trafikanterne kører under
hhv. 94 km/t og 89 km/t, alt efter hvor på strækningen der måles. Dermed er der moderate
hastighedsproblemer på strækningen. De målte 85 % fraktilhastigheder er almindelige på denne
type veje.

Figur 6-5: Udseende af Kastbjergvej med angivelse af vejbredden. Kilde: Google Street view.

Laenvej er en fordelingsvej. Laenvej har en samlet bredde på 5,5-6,0 m, se Figur 6-6. Der er udlagt
kantgrus langs vejen. Jf. afsnit 6.3 har vejen dermed kun delvist tilstrækkelig bredde til at afvikle
lastbiltrafik. Som det fremgår på Figur 6-6, kører der lastbiler på Laenvej i dag, hvorfor lastbiltrafik
godt kan afvikles på vejen. Hastighedsgrænsen er 80 km/t, dog viser en hastighedsmåling fra 2016,
at 85 % fraktilhastigheden er på 63 km/t. Det betyder, at 85 % af trafikanterne kører under 63 km/t.
Dermed kører trafikanterne generelt langsommere end tilladt på Laenvej. Forklaringen herfor kan
være den smalle vejbredde og vejens kurvede forløb.

Figur 6-6: Udseende af Laenvej med angivelse af vejbredden. Kilde: Google Street view.
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Hovedvejen er en gennemfartsvej. Hovedvejen har et kørespor i hver retning med en bredde på 3,0
m hver. Derudover er der kantbaner på ca. 0,9 m, se Figur 6-7. Hastighedsgrænsen er 80 km/t, men
en hastighedsmåling fra 2016 viser, at 85 % fraktilhastigheden er på 87,2 km/t. Det betyder, at 85 %
af trafikanterne kører under 87,2 km/t. Hastighedsmålingen viser, at 28,5 % af trafikanterne kører
hurtigere end hastighedsgrænsen på 80 km/t. Hastighedsniveauet er dermed over
hastighedsgrænsen, men hastighedsniveauet er normalt for denne type veje.

Figur 6-7: Udseende af Hovedvejen med angivelse af vejbredden. Kilde: Google Street view.

Der afvikles i forvejen lastbiltrafik på strækningerne og dermed i krydsene, jf. de eksisterende
trafiktal på Figur 6-4. Således kan lastbiltrafik afvikles indenfor de geometriske begrænsninger på
det eksisterende vejnet og i de eksisterende kryds.

Oversigtsforholdene ved udkørsel fra grusgraven til Kastbjergvej er gode. Ud for grusgraven ligger
Kastbjergvej som en konkav vertikalkurve. Radius af vertikalkurven er så stor, at
oversigtsforholdene er gode og opfylder kravene i vejreglerne.

6.5 Konsekvenser
Anlægsfasen

Da der allerede er faciliteter til råstofindvinding på området, vil der ikke være tale om en egentlig
anlægsfase, hvorfor anlægsfasen ikke skaber ekstra trafik. Derfor regnes der ikke på anlægsfasen.

Driftsfasen
6.5.2.1 Trafikmængde i driftsfasen for råstofgraven
Det er af Nymølle Stenindustrier oplyst, at råstofferne bliver afhentet på lastbiler, som i gennemsnit
kan laste 20 m3 hver, som et udtryk for den gennemsnitlige belastning. Denne antagelse er
konservativt, da nogle af transporterne vil foregå med hænger og dermed vil være større end 20 m3,
men den er bibeholdt for at tage højde for udsving i leverancerne.
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Som beskrevet i indledningen indvindes der 200.000 m3 pr. år ekstra ud over den eksisterende
indvindingstilladelse. Det svarer til 10.000 lastbilture ekstra pr. år. I projektbeskrivelsen fremgår
det, at råstofgraven har åbent for afhentning af råstoffer alle hverdage fra kl. 6-17 samt lørdage fra
kl. 7-14. Normalt arbejdes der dog ikke i graven om lørdagen.

Det antages, at trafikken relateret til ekstra ansatte i personbiler i forbindelse med den ekstra
råstofindvinding er forsvindende lille i forhold til lastbiltrafikken, og det er oplyst, at der ikke vil
være salg til private. Derfor ses der i det efterfølgende kun på lastbiltrafikken.

Når lastbiltrafikken fordeles ligeligt på antallet af hverdage pr. år, svarer det til 45 lastbilture pr.
hverdag, beregnet fordelt over 220 hverdage, svarende til antallet af hverdage ekskl. ferie. Ved
udregning af den daglige trafikmængde er der således ikke taget højde for, at der ligeledes er åbent
for afhentning af råstoffer om lørdagen, da grusgraven kun undtagelsesvist har åbent lørdage.

6.5.2.2 Samlet trafik på vejnettet i driftsfasen
Figur 6-4 viser den nuværende hverdagsdøgntrafik i år 2019. Der lægges nu 90 lastbiler til (45
lastbilture pr. retning pr. hverdag), jf. fordelingen på vejnettet som beskrevet i afsnit 6.2. Den ekstra
lastbiltrafik i hvert enkelt tællesnit er vist på Figur 6-8.

Figur 6-8: Ekstra lastbiltrafik som følge af udvidelsen af råstofgraven. Tallene er afrundet. HDT: hverdagsdøgntrafik, LHDT:
lastbilhverdagsdøgntrafik



Nymølle Stenindustrier A/S
Miljøkonsekvensrapport, Råstofindvinding ved Glesborg

33

Figur 6-9 viser den fremtidige hverdagsdøgntrafik.

Figur 6-9: Fremtidig hverdagsdøgntrafik på influensvejnettet. Tallene er afrundet. HDT: hverdagsdøgntrafik, LHDT:
lastbilhverdagsdøgntrafik, L%: lastbilprocent.

Ændringer i og den procentvise stigning i hverdagsdøgntrafik, lastbilhverdagsdøgntrafik og
lastbilprocent er angivet i Tabel 6-1.

Kastbjergvej Laenvej Hovedvejen
Vest Øst Vest Øst

HDT før 2.691 3.802 1.868 5523 6.719
HDT efter 2.723 3.829 1.899 5555 6.746
%stigning i HDT 1,2 % 0,7 % 1,7 % 0,6 % 0,4 %
LHDT før 363 312 247 656 482
LHDT efter 394 339 278 688 509
%stigning i LHDT 9 % 9 % 13 % 5 % 6 %
Lastbil% før 13,5 % 8,2 % 13,2 % 11,9 % 7,2 %
Lastbil% efter 14,5 % 8,9 % 14,6 % 12,4 % 7,5 %
%stigning i Lastbil% 7 % 8 % 11 % 4 % 5 %

Tabel 6-1: Nuværende og fremtidige trafikmængder på vejnettet samt angivelse af den procentvise stigning af hverdagsdøgntrafik,
lastbilhverdagsdøgntrafik og lastbilprocent. Tallene er afrundet.
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Den samlede hverdagsdøgntrafik på influensvejnettet stiger med maksimalt 1,7 %. De daglige
udsving i trafikmængden er procentvis større end det, hvorfor stigningen er uden betydning for
trafikafviklingen i forhold til den nuværende situation.

Antallet af lastbiler stiger mest på Laenvej, hvor der også er færrest lastbiler i den nuværende
situation (LHDT 247). Jf. afsnit 6.4 har Laenvej kun delvist den tilstrækkelige bredde til at afvikle
lastbiltrafik. Der er dog anlagt grusbefæstede kantbaner, som øger vejbredden. Der afvikles
ligeledes lastbiltrafik på Laenvej i den nuværende situation. En stigning på 13 % i lastbiltrafikken
forventes ikke at give kapacitetsproblemer, da det kun er en stigning i LHDT på 32 lastbiler. Det
forventes, at beboerne langs vejen kun vil bemærke den øgede lastbiltrafik i mindre grad.

Stigningen i antallet af lastbiler er maksimalt 9 % på de øvrige veje. Det forventes ligeledes ikke at
give negative gener for trafikafviklingen i forhold til den nuværende situation, se Tabel 6-1.

På Kastbjergvej Øst og Hovedvejen Øst er lastbilprocenten i den fremtidige situation på hhv. 8,9 %
og 7,5 %. Dermed er lastbilprocenten fortsat under det forventede niveau for denne type veje.

På Hovedvejen Vest bliver lastbilprocenten på 12,4 %, hvilket er et almindeligt niveau for denne
type veje.

På Kastbjergvej Vest og Laenvej bliver lastbilprocenten på hhv. 14,5 % og 14,6 %. Det er lidt over
det normale niveau for denne type veje. Den lidt høje lastbilprocent skyldes den lave trafikmængde.
Dermed forventes der ikke at opstå trafikafviklings- og fremkommelighedsproblemer i fremtiden.

Vurdering af trafikafviklingen og trafiksikkerheden

Som beskrevet i forrige afsnit vurderes det, at der ikke opstår fremkommelighedsproblemer for
trafikken på influensvejnettet som følge af udvidelsen af råstofgraven. Dette skyldes den mindre
stigning i antallet af lastbiler, hvilket kun giver mindre stigninger i trafikmængden og
lastbilprocenten.

Stigningen i lastbiltrafikken vurderes ikke at have negativ indflydelse på trafiksikkerheden i
området.

Som tidligere beskrevet kan lastbiltrafik afvikles indenfor de geometriske begrænsninger på det
eksisterende vejnet og i de eksisterende kryds. Ligeledes er oversigtsforholdene gode ved udkørsel
fra grusgraven til Kastbjergvej.

Ved udkørsel til Kastbjergvej kan der forekomme grus på kørebanen, hvilket kan være til fare for
trafiksikkerheden. Grus kan føre til mindre vejgreb for både motorkøretøjer og lette trafikanter,
hvilket kan føre til uheld. Nymølle Stenindustrier vil feje Kastbjergvej efter behov.

6.6 Kumulative forhold
De kumulative forhold er blevet undersøgt, og det er vurderet, at der ikke findes nogen ved dette
projekt, da den trafikale belastning fra DLG Glesborg, Laen Ny Grusgrav og Gert Svith allerede er
indeholdt i de eksisterende tællinger.

I Norddjurs Kommunes kommuneplan og på Region Midtjyllands hjemmeside fremgår der ikke
konkrete planer om en udvidelse af disse virksomheder.
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6.7 Afværgeforanstaltninger
Kastbjergvej fejes efter behov, således at der ikke samles grus på kørebanen i en sådan mængde, at
gruset kan genere trafikken.

7 GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND
De ansøgte områder ligger indenfor graveområdet ifølge Region Midtjyllands Råstofplan 2016 (3),
og arealerne omfatter opdyrket landbrugsområde eller arealer i omdrift. Det supplerende areal ligger
dog uden for graveområdet.

Der skal ikke indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, og den eneste påvirkning fra
aktiviteterne er det grundvand, der oppumpes til grusvask og andre formål. Nymølle Stenindustrier
har en gyldig tilladelse til oppumpning af 200.000 m3/år.

7.1 Metode
Ved vurdering af påvirkningen er der anvendt oplysninger fra Jupiter Databasen (4) og litteratur fra
rapportdatabasen (5). Der er herudover anvendt oplysninger fra Miljøportalen (6).

Der er foretaget et estimat på grundvandssænkningen fra oppumpningen til grusvask i grusgraven
efter retningslinjerne baseret på Theis løsning af strømningsligningen. Der er tale om en analytisk
beregningsmetode, som repræsenterer en simplificering af de faktiske forhold. Beregningsmetoden
bygger på en række antagelser, der kun delvist er opfyldt. Det antages, at påvirkningen sker fra et
hydrogeologisk homogent område, og at påvirkningen udbredes cirkulært.

Ved beskrivelsen af de eventuelle effekter fra indvindingen, er der for ikke-almene anlæg og
registreret natur anvendt en buffer på 500 meter fra den fremtidige gravefront. For anlæg til almene
formål, er der foretaget risikovurdering i forhold til nærmest beliggende vandværk. Herudover er
påvirkning af natur ligeledes baseret på vurderinger foretaget med baggrund i Scalgo profiler
(præcisionsopmålte terrænoverflader), nærmere beskrevet i bilag C.

Med baggrund i eksisterende oplysninger er der foretaget parameterbestemmelser til
sænkningsberegningerne i form af grundvandsmagasinets mættede tykkelse, porøsitet, hydrauliske
ledningsevne, og en antagelse om en gennemsnitlig oppumpning svarende til den ansøgte tilladelse.

De anvendte parametre er delvist fastlagt som gennemsnitlige erfaringstal, dog ud fra konservative
forudsætninger.

Den anvendte beregningsmetode tager ikke højde for grundvandsdannelse og øget tilstrømning som
følge af sænkningstragtens udbredelse samt en recirkulation af vand, hvilket sammen med
parameterværdierne gør, at sænkningsberegningerne vil være konservative (de beregnede
sænkninger vil være større end de faktiske), men dog realistiske.

For en uddybende beskrivelse henvises til bilag C.

7.2 Eksisterende forhold
Hele det ansøgte område ligger indenfor OSD (Område med Særlige Drikkevandsinteresser), og
størsteparten af det ansøgte område er udlagt som NFI (Nitrat Følsomt Indvindingsområde).

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er områder, hvor grundvandet er særlig vigtigt
for indvindingen af drikkevand. Områderne dækker omtrent en tredjedel af Danmark og fylder mest
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på øerne. Tilsammen kan OSD'erne dække det fremtidige behov for rent drikkevand på en
bæredygtig måde. Her er der taget hensyn til grundvandets naturlige beskyttelse, kvalitet og
bæredygtig indvinding, så der stadig er vand i f.eks. vandløb og moser.

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er områder, hvor grundvandet er særlig sårbart over for
forurening med nitrat. De bliver udpeget inden for OSD og indvindingsoplande. Når grundvandet er
sårbart over for nitrat, er det også sårbart over for andre typer af forurening, og derfor skal disse
områder beskyttes ekstra godt. Områderne udgør ca. 15 % af Danmark.

Begge udpegninger (OSD og NFI) er ikke en hindring for indvindingen af råstoffer.

I området omkring grusgraven og de ansøgte områder er den geologiske opbygning relativt enkel
(7). De nederste aflejringer (i ca. kote -10) udgøres af kalken. Ovenpå kalken er der to
smeltevandsserier; en nedre serie, som består af smeltevandssand og -grus, hvor den nederste del
overvejende består af sand. Tykkelsen af laget kan være op til 45 m.

Dette overlejres af mere grovkornede aflejringer (øvre serie), med kornstørrelser, der kan variere
mellem grus og sten. Laget har en forholdsvis ensartet tykkelse på ca. 25 m, men kiler ud mod vest.

Øverst ligger en sandet moræne, der nogle steder er borteroderet. Stedvist ses flyvesand, der
overlejrer både den øverste smeltevandsserie og morænen, se Figur 7-1.

Figur 7-1: Geologisk principskitse for profiler, lidt syd for det aktuelle område. Fra (7).
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Morfologisk ligger området i et bakkestrøg, Figur 7-2, der kan erkendes fra Selkær/Glesborg over
Fjellerup til Vivild. Bakkestrøget kan muligvis sættes i forbindelse med et eller flere mindre
isfremstød under tilbagetrækningen af isen, og de sandede aflejringer er afsat i forbindelse med
afsmeltningen fra disse isfremstød.

Figur 7-2: Terrænmodel for området, fra Scalgo. Det ansøgte område er markeret med sort streg. Blå områder markere lavtliggende
terræn og grønne områder højtliggende områder.

Almen vandforsyning

Det ansøgte område skæres ikke af indvindingsoplande til almene forsyninger. Nærmest beliggende
boringer til almene formål er DGU 71.762 og -71.503, tilhørende Glesborg Vandværk. Boringerne
ligger i en afstand af ca. 900 m til det ansøgte område. Se Figur 7-3. Begge boringer har indtag i
Danien Kalken i ca. 60 m’s dybde. Glesborg Vandværk har en gældende indvindingstilladelse på
100.000 m3/år. Tilladelsen udnyttes typisk et sted mellem 75-100 % i det enkelte år.

Glesborg
Vivild
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Figur 7-3: Oversigtskort, boringer til almen vandforsyning og det ansøgte graveområde.

Anden vandforsyning

Indenfor en afstand af 500 m fra den fremtidige gravefront ses 17 boringer, som i Jupiter er
registreret som tilknyttede ikke-almene formål, se Figur 7-4.

Detaljer omkring de enkelte boringer kan ses i Tabel 7-1.

Det er vurderet, at 3 af boringerne ikke kan anvendes i forbindelse med vurderinger af påvirkningen
af grundvandet. 2 af boringerne (DGU 71.1507 og DGU 71.151), fordi de er anvendt til udtagelse af
en topjordprøve og efterfølgende sløjfet. Den tredje boring DGU nr. 71.399 er erstattet af DGU
71.884. Der resterer derfor 14 boringer, hvoraf 2 boringer tilhører Nymølle Stenindustrier (DGU
71.884 og DGU 71.389). Ud af de 14 boringer, er 3 boringer muligvis sløjfet eller ikke i
anvendelse, ifølge oplysninger fra Norddjurs kommune.
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Figur 7-4:Oversigtskort med placering af boringer med DGU nr. til ikke-almen vandforsyning. Blå streg viser 500 m buffer regnet
fra fremtidig gravefront.

Tabel 7-1: Oversigt over boringer til ikke-almene formål, indenfor en buffer af 500 m fra gravefronten. Der er indsat oplysninger om
boringsdybde, indtagets placering (vurdering af grundvandsmagasin). blank = ingen oplysninger. Afstand 0 angiver, at boringen er
placeret indenfor graveområdet. Formål suppleret med oplysninger fra Norddjurs Kommune.

DGU nr Dybde(m.u.t) AnlægsID Magasin Formål Afstand (m) Tilladelse m3/år
71.  385 62 79158 Smeltevandssand Grusvask < 25 40.000
71.  431 95 79040 Kalk Markvanding/gartneri, sandsynligvis ikke i brug < 25

70. 357 30 Smeltevandssand
Privat husholdning, drikkevand

lundenvej 10 470

71.  981
Privat husholdning, drikkevand

Lundenvje 1 og 3 130
71.  386 36.7 78975 Smeltevandssand Behandling/deponeringsanlæg 0
71.  562 114 79098 Kalk Markvanding/gartneri 0 71.000

71.  607 60 Kalk
Privat husholdning

alternativt markvanding 220

71.  389 48 78975 Smeltevandssand
Perkolatbrønd til

Glesborg Losseplads 0

71.  780 23 Smeltevandssand
Privat husholdning

muligivis sløjfet 400

70.  590 10 Smeltevandssand
Vandforsyningsboring

drikkevand, Lundenvej 10, muligvis sløjfet 470
71.  816 40 Smeltevandssand Vandforsyningsboring 445
71.  884 57.5 79159 Smeltevandssand Grusvask 0 200.000

71.  814 10.2 Smeltevandssand
Vandforsyningsboring

Sandsynligvis enkeltejendom 500

71.  779 22.4 Smeltevandssand
Privat husholdning

Sandsynligvis enkeltejendom 200
71.  399 79159 Grusvask 0 200.000
71. 1507 Sløjfet 500
71. 1515 Sløjfet 500
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Indenfor, og delvist på, 500 m bufferen ses en række V1- og V2-forureningskortlagte områder, se
Figur 7-5.

Figur 7-5:Oversigtskort med V1- (blå skravering) og V2- (rød skravering) arealer. 500 m buffer vist med blå streg. Fra (8).

Det drejer sig om 4 V2-kortlagte og 2 V1-kortlagte arealer. Detaljer er sammenfattet i Tabel 7-2.

Lokalitets nr. Status Navn Potentiel
grundvandsproblematik

725-00001 V2-
kortlagt

Glesborg Losseplads, Lossepladsperkolat

725-00002 V2-
kortlagt

Glesborg gl. losseplads. Lossepladsperkolat

725-00035 V2-
kortlagt

Autoværksted Benzinforurening, rest
efter OM-sag

725-00088 V2-
kortlagt

Autoværksted Benzin og flygtige
forbindelser

725-00046 V1-
kortlagt

Servicestation Olie/benzinprodukter,
flygtige forbindelser

725-0082 V1-
kortlagt

Transformatorstation Chlorerede forbindelser,
BAM

Tabel 7-2: Oversigt over V1- og V2-kortlagte arealer indenfor/på 500 m bufferzonen.
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Nærmest beliggende Natura 2000-område ligger mere end 6 km væk fra lokaliteten (Aalborg Bugt,
østlige del, område 245). Nærmest beliggende Natura 2000-område på land er Eldrup Skov (område
47), ca. 10 km mod vest. Nærmest beliggende beskyttede vandløb, Kællingbæk, ligger ca. 850 m
SV for den fremtidige gravefront i den sydlige del af det ansøgte område. Indenfor 500 m bufferen
ses ligeledes en række § 3-områder (se Figur 7-6), også indenfor det fremtidige graveområde. Der
er desuden konstateret en bilag IV-art (løgfrø) i et af de undersøgte vandhuller i det miljøvurderede
område.

Figur 7-6: Oversigt over arealer, der er omfattet af naturbeskyttelse. Rød linje angiver 500 m buffer. I det SV hjørne ses Kællingbæk.

For en nærmere beskrivelse af naturområderne indenfor graveområdet henvises til kapitel 8 i denne
rapport.

7.3 Konsekvenser
Påvirkningen på grundvandet som følge af råstofgravning er derfor oppumpning af grundvand til
grusvask og andre serviceformål. Oppumpning sker fra DGU nr. 71. 884 og –71.389, med en samlet
tilladelse på 200.000 m3/år.

Påvirkningen fra en oppumpning, i form af en sænkningstragt, kan beregnes ud fra viden om
grundvandsmagasinets hydrauliske egenskaber. Detaljer fremgår af bilag C til nærværende rapport.

Den resulterende sænkningstragt fremgår af Figur 7-7.
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Figur 7-7: Sænkningsberegning, ved udnyttelse af gældende tilladelse på 205.000 m3/år, Transmissivitetsværdi på 0,003 m2/s og
magasintal på 0,2, svarende til frie magasinforhold. Simuleringen er lavet svarende til 1 års kontinuert pumpning.

Det ses, at den teoretisk beregnede sænkning i kalken og det hydraulisk sammenhængende
grus/sand umiddelbart over kalken kan beregnes til ca. 2-2,5 m omkring boringen faldende til under
10 cm i 1.000 m’s afstand fra boringen. Der er ikke taget hensyn til at dele af det oppumpede vand
recirkuleres til magasinet efter brug. Påvirkningen forventes derfor at være mere lokal, end de
teoretiske beregninger viser.

For at undersøge, hvor langt påvirkningen breder sig fra pumpningen ved grusgraven, er der udført
pejlinger af nærliggende boring DGU 71.387, der ligger i en afstand af ca. 160 m øst for
indvindingsboringen DGU 71.884, og som er filtersat i samme grundvandsmagasin. Pejlingerne er
foretaget i forbindelse med drift og stop af drift. Det var ikke muligt at påvise nogen påvirkning i
DGU 71.387, hvilket understøtter, at påvirkningen fra oppumpningen i realiteten ikke breder sig
langt væk fra DGU 71.884.

Det vurderes derfor, at de konservativt fastlagte parametre og forudsætninger har medført
beregninger af sænkninger, der er større, end de faktiske sænkninger vil blive, hvilket også
understøttes af ovenstående pejlinger. Hertil kommer, at recirkulationen vil dæmpe udbredelsen af
sænkningen, og der vil forekomme pauser i indvindingen, hvor vandspejlet i grundvandsmagasinet
vil retablere sig. På en normal driftsdag pumpes i ca. 9 timer, og der er således pause i 15 timer, før
pumpningen genoptages. Beregninger (se bilag C) antyder, at vandspejlet næsten retableres helt, før
pumpning genoptages, når der ses på driften over et døgn.

Gennemgang af længere pejletidsserier i området peger på, at grundvandsstanden i både det
primære magasin i kalken og i det øvre grundvand har været stigende i perioden 2006-2019, hvilket
også understøtter vurderingen af, at den primære grundvandsressource ikke påvirkes væsentligt fra
oppumpningen til grusvask eller andre nærliggende oppumpninger.

Almen vandforsyning

Den nærmest beliggende almene vandforsyning er Glesborg Vandværk. Vandværkets boringer er
beliggende ca. 900 m NØ for det ansøgte område. Den primære grundvandsressource, som
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udnyttes, findes i kalken og det sand-/gruslag, som ligger direkte ovenpå. Magasinet er velbeskyttet
med op til flere lerlag over magasinet. Indvinding af grundvand til grusvask vurderes derfor ikke at
give anledning til væsentlig hydraulisk påvirkning af den almene indvinding grundet afstanden til
og udbredelsen af sænkningen fra DGU 71.884.

Sårbarhed

Ved råstofindvindingen fjernes der ved gravningen af råstoffer muldlag, overjord og selve
råstofferne i graveområdet. Herunder fjernes ligeledes en stor del af den umættede zone. Det
medfører generelt en kortere vertikal transporttid og en mulig mindre reduktionskapacitet. Det må
dog forventes, at størstedelen af råstofmaterialerne allerede er iltet, hvorfor reduktionskapaciteten i
råstofferne er begrænset (9). Det skyldes bl.a., at aflejringerne har være eksponeret for atmosfærens
ilt siden sidste istid.

Samtidig peger forskningen på (10), at dybden til grundvandet, hvis det ikke ligger indenfor de
øverste par meter, er af mindre betydning for udvaskningens størrelse, idet binding og
nedbrydning er forholdsvis beskeden i de større dybder.

Det aktive graveområde vil udelukkende blive anvendt til råstofindvinding. Der vil således ikke
blive anvendt pesticider mv. i den aktive råstofgrav.

Efterbehandlingen vil blive til jordbrugsformål uden fremtidig anvendelse af pesticider og
næringsstoffer. Under råstofgravning bortgraves den øverste meter. Dette lag lægges dog tilbage
efter endt råstofgravning.

Det er vigtigt, at der er fokus på dette forhold i forbindelse med efterbehandlingen, så planum ikke
ligger ubeskyttet hen, når gravning af råstoffer er afsluttet i et område. Derfor vil Indvindingen
foregå fremadrykkende langs nogle akser som beskrevet i graveplanen hvor der periodevist
afrømmes overjord og efterbehandles med det afrømmede bag den aktive indvinding.

Region Hovedstaden og Region Midtjylland har i 2014 (11) fået foretaget undersøgelser af den
kvantitative påvirkning fra råstofindvindingen i en række råstofgrave, hvor det blandt andet
konkluderes, at råstofindvinding på de undersøgte lokaliteter ikke medfører transport af
pesticidholdigt overfladevand til grundvandet eller i øvrigt medfører en forøget belastning af
grundvandet med pesticider.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil ske væsentlig ændring af grundvandets
sårbarhed som følge af det ansøgte projekt.

Anden vandforsyning

Indenfor en afstand af ca. 500 m fra den fremtidige gravefront findes 17 boringer til ikke-almen
vandforsyning. 3 af disse boringer indgår ikke i vurderingerne, da 2 boringer er anvendt til
jordprøvetagning af topjord og efterfølgende sløjfet, og 1 boring er erstattet (henholdsvis DGU
71.1507 og -.1515). 5 af boringerne er tilknyttet anlæg med anlægsID, og der er tilknyttet tilladelser
til 3 af disse anlæg. Ifølge Norddjurs Kommune, er det usikkert om 3 af de resterende 14 boringer er
sløjfet eller ikke i anvendelse,
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Tabel 7-3: Oversigt over boringer til ikke-almene formål indenfor 500 m buffer. Blank betyder, at der ikke er tilgængelige
oplysninger. = under afstand, betyder at boringen ligger indenfor graveområdet. Jupiter oplysninger er suppleret med oplysninger
fra Norddjurs Kommune.

Ifølge den teoretiske beregning af påvirkningen fra oppumpningen i DGU 71.884 vil sænkningen i
en afstand af 1.000 m være under 10 cm.

Som nabo til det ansøgte areal ses Laen Grusgrav, der indvinder vand til grusvask fra DGU 71.385,
med en tilladelse på 40.000 m3/år. Der er ikke registreret oppumpede mængder i Jupiter efter 2014.
I perioden 2010–2014 har oppumpningen ligget på 14-18.000 m3/år.

DGU 71.562, der anvendes til markvanding (tilladelse 71.000 m3/år), forventes flyttet i forbindelse
med gravningen af det ansøgte område. Resterende boringer er primært til privat husholdning, hvor
oppumpningen er forsvindende lille.

Ovenstående gennemgang tyder imidlertid på, at der ikke sker målbar påvirkning af vandspejlet i de
øvre magasiner eller det primære magasin. Det vurderes derfor, at der ikke sker væsentlig
påvirkning af den ikke-almene vandforsyning som følge af oppumpningen til grusvask og
vandforsyning i grusgraven.

Nymølle Stenindustrier har heller ikke haft henvendelser vedrørende problemer med vandforsyning,
der kunne relateres til aktiviteter i grusgraven, hvilket bekræfter ovenstående.

Kortlagte naturværdier

Der er en række kortlagte naturværdier i området (se Figur 7-6). Indenfor 500 m bufferzonen er der
mest tale om sø, hede og overdrev. Hede og overdrev er ikke grundvandsfølsomme naturtyper og er
derfor ikke vurderet yderligere. Mod SV berøres bufferzonen af mose og eng.

DGU nr Dybde(m.u.t) AnlægsID Magasin Formål Afstand (m) Tilladelse m3/år
71.  385 62 79158 Smeltevandssand Grusvask < 25 40.000
71.  431 95 79040 Kalk Markvanding/gartneri, sandsynligvis ikke i brug < 25

70. 357 30 Smeltevandssand
Privat husholdning, drikkevand

lundenvej 10 470

71.  981
Privat husholdning, drikkevand

Lundenvje 1 og 3 130
71.  386 36.7 78975 Smeltevandssand Behandling/deponeringsanlæg 0
71.  562 114 79098 Kalk Markvanding/gartneri 0 71.000

71.  607 60 Kalk
Privat husholdning

alternativt markvanding 220

71.  389 48 78975 Smeltevandssand
Perkolatbrønd til

Glesborg Losseplads 0

71.  780 23 Smeltevandssand
Privat husholdning

muligivis sløjfet 400

70.  590 10 Smeltevandssand
Vandforsyningsboring

drikkevand, Lundenvej 10, muligvis sløjfet 470
71.  816 40 Smeltevandssand Vandforsyningsboring 445
71.  884 57.5 79159 Smeltevandssand Grusvask 0 200.000

71.  814 10.2 Smeltevandssand
Vandforsyningsboring

Sandsynligvis enkeltejendom 500

71.  779 22.4 Smeltevandssand
Privat husholdning

Sandsynligvis enkeltejendom 200
71.  399 79159 Grusvask 0 200.000
71. 1507 Sløjfet 500
71. 1515 Sløjfet 500
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Påvirkning af de mere grundvandsfølsomme naturområder kan ske, hvis der er hydraulisk
forbindelse mellem det vandspejl, der pumpes fra, og arealet som er § 3-kortlagt. Vådområder
(søer/vandhuller) indenfor/tæt ved randen af det ansøgte område er vurderet i kapitel 8.

Det generelle vandspejl i det primære magasin (kalken + evt. sand/grus ovenpå) ligger omkring kote
21 til 21,5 (rovandspejl), lokalt i DGU 71.884 ca. 18,5. For at undersøge muligheden for, om der er
hydraulisk kontakt mellem vandspejlene, er der i bilag C foretaget en overfladeanalyse af
påvirkningen, baseret på profiler fra Scalgo.

Ud fra analysen er vurderingen, at forskellen i lokalt vandspejl i de kortlagte § 3-områder i forhold
til det generelle vandspejl i det primære magasin er fra ca. 6 til mere end10 m, hvilket formentlig
skyldes, at § 3-områderne er opstået i lavninger i det øverste moræneler (over kalken) i området,
eller at vandspejlene opretholdes af finkornet materiale.

Forskellen i kote mellem vandspejlene indikerer, at der ikke er hydraulisk kontakt, og det vurderes
derfor, at der ikke kan ske en væsentlig hydraulisk påvirkning af de nærmest beliggende § 3-
områder som følge af oppumpningen til grusvask i DGU 71.884. Da der er indvundet grundvand
siden 1984, ville en væsentlig påvirkning være slået igennem, hvilket ikke er tilfældet.

Samtidigt indikerer pejlinger, at grundvandet stiger i de øvre magasiner, hvilket er med til at
beskytte grundvandsfølsomme § 3-områder.

Hvis der ved gravning opretholdes en respektafstand på minimum 10 m til § 3-arealerne, vurderes
det, at der ikke vil ske gennembrydning af den hydrauliske barriere, der opretholder vandfladerne
ved de § 3-områder, der ligger nærmest på den fremtidige gravefront.

Vandløb
Nærmest beliggende beskyttede vandløb, Kællingbæk, ligger i en afstand af ca. 850 m mod SV fra
den fremtidige gravefront. Kællingbæk løber i et område uden for det højdedrag, hvor det ansøgte
område ligger. Vandspejlskote for Kællingbæk i området er ca. kote 13,2.

Forskellen i kote mellem vandspejlet i det primære magasin ved DGU 71.884 (kote 18,5) og
vandløbsstrækningen er omkring 5 m, og det vurderes, at der ikke er sandsynlighed for hydraulisk
kontakt til vandløbet fra oppumpningen i graveområdet. Det vurderes derfor, at der ikke er risiko
for væsentlig påvirkning af Kællingbæk og øvrige vandløb i nærområdet som følge af
oppumpningen. Hvis det konservativt antages, at der er hydraulisk kontakt til Kællingbæk, vil
afstanden alene gøre, at den teoretiske sænkning er meget lille (af størrelsesordenen 10 cm),
væsentligt mindre end den årlige variation i grundvandsstanden. Samtidigt indikerer pejlinger af
grundvandet i området, at det øvre grundvand er stigende, hvilket også er med til at opretholde
vandløbenes vandføring.

Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for væsentlig påvirkning af Kællingbæk og øvrige vandløb
i nærområdet som følge af oppumpningen.

Forureningskortlagte lokaliteter
Der kan teoretisk set ske en mobilisering af eventuel grundvandsforurening. V1- (formodet
forurenet) og V2- (forurening konstateret) kortlagte arealer skal derfor også vurderes i forbindelse
med sænkningen af grundvandsspejlet på det ansøgte område. V1- og V2-kortlagte arealer er vist i
Tabel 7-4.
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Lokalitets
nr.

Status Navn Potentiel
grundvandsproblematik

725-00001 V2-
kortlagt

Glesborg
Losseplads,

Lossepladsperkolat

725-00002 V2-
kortlagt

Glesborg gl.
losseplads.

Lossepladsperkolat

725-00035 V2-
kortlagt

Autoværksted Benzinforurening, rest
efter OM (Oliebranchens
Miljøpulje)-sag

725-00088 V2-
kortlagt

Autoværksted Benzin og flygtige
forbindelser

725-00046 V1-
kortlagt

Servicestation Olie/benzinprodukter,
flygtige forbindelser

725-0082 V1-
kortlagt

Transformatorstation Chlorerede forbindelser,
BAM

Tabel 7-4: Oversigt over V1- og V2-kortlagte arealer indenfor/på 500 m bufferzonen.

Glesborg Losseplads er V2-kortlagt. Pladsen har fungeret som fyldplads og modtageplads for olie-
og kemikalieaffald. Der er hovedsageligt deponeret bygningsaffald, haveaffald, vegetabilsk
gartneri- og landbrugsaffald, derudover en mindre mængde husholdningsaffald og slam fra
renseanlæg. Pladsen er opbygget i 4 etaper. Norddjurs Kommune har fået udarbejdet en detaljeret
miljøkonsekvensvurdering (12), hvortil der henvises for nærmere beskrivelser.

Størsteparten af lossepladsen er underlagt af membraner i forskellig udførelse, og der er et
perkolatopsamlingssystem, hvor perkolat pumpes op i tankvogn og køres til renseanlæg, de seneste
år ca. 400-1.000 m3 årligt. Der er et løbende kontrolprogram, herunder
grundvandsmoniteringsprogram. Der er konstateret perkolatpåvirkning af grundvandet under
lossepladsen, og udenfor lossepladsen ses upåvirket eller ganske svagt perkolatpåvirket grundvand.
Afstrømningen i det øvre grundvand er bestemt til at være i nordlig retning (3).

Der er i forbindelse med overvågningsprogrammet konstateret chlorerede forbindelser i
grundvandet fra boringer tæt ved lossepladsen. Den generelle perkolatpåvirkning er dog vurderet
som svag.

I (12) er det også konkluderet, at perkolatet ikke udgør nogen risiko for den nuværende
drikkevandsindvinding i området, og der er ikke påvist koncentrationer, der antyder, at der er en
uacceptabel påvirkning af vandkvaliteten. Det er ligeledes vurderet, at den nuværende oppumpning
til grusvask ikke mobiliserer perkolatet ned mod filtrene i væsentligt omfang.
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Da de øvrige V2- og V1-registrerede arealer ligger længere væk end Glesborg Losseplads, og der er
tale om forureninger af begrænset omfang, vurderes det, at oppumpningen til grusvask heller ikke
vil give anledning til en væsentlig mobilisering af grundvandsbåren forurening fra disse.

Samlet set vurderes det derfor, at oppumpningen af vand til grusvask ikke vil give anledning til
væsentlig påvirkning og mobilisering af vandbåren forurening fra de nærmest beliggende V2- og
V1-kortlagte arealer.

Påvirkning af naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer
Det vurderes, at der ikke er risiko for forsuring og mobilisering af okker som følge af
råstofindvindingen. Der er kun et mindre areal helt vestligt i det ansøgte område, der er registreret
med middel risiko. Det vurderes derfor, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning i forhold til
okker.

Det vurderes, at der ikke vil ske frigivelse af nikkel som følge af aktiviteterne. Nikkel frigives
primært som følge af oxidation af pyrit, og der vurderes ikke at være pyrit tilbage i de oxiderede
aflejringer.

Da den fremtidige grusgrav ikke ligger kystnært og ikke i nærheden af saltstrukturer i
undergrunden, er der ikke risiko for saltvandsoptrængning som en følge af oppumpningen af
grundvand i forbindelse med råstofindvindingen.

Nitratsårbarheden ændres ikke som følge af råstofindvinding.

Eventuelle anvendte pesticider på naboarealer udbringes primært på sandede arealer, og vil nedsive
der og ikke medføre afstrømning af pesticidforurenet overfladevand til de ansøgte områder.

I forbindelse med driften vil brændstofpåfyldning ske under overvågning, og opbevaring af
brændstof vil ske i godkendte tanke.

Generatorer vil blive forbundet via fast ledning til godkendt tank og vil have vakuumtilslutning, så
løbende påfyldning ikke er nødvendig. Anvendelse af maskiner til indvindingen af råstoffer og
risikoen herved kan sammenlignes med almindelige anlægsarbejder eller landbrugsdrift. Risikoen
for uheld som følge af den daglige drift vurderes som ikke væsentlig.

Sammenfatning

Sammenfattende vurderes det, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger af
grundvandskvalitet og overfladevand, samt sårbarheden som følge af råstofindvindingen i de to
ansøgte delområder.

Kumulative forhold
Ud over de ansøgte områder findes der en række andre råstofgrave, hvor der også oppumpes vand
til produktion af råstoffer. Der vil også i området være en vis kumulation med
markvandingsboringer og boringer, der anvendes til ikke-almene formål.

Den samlede kumulative påvirkning vurderes dog ikke at være væsentlig. Markvandingsboringer er
primært aktive i perioden april til september (ca. halvdelen af året). Ikke-almene anlæg vil primært
være i drift udenfor almindelig arbejdstid, hvor der ikke sker indvinding ved grusgraven. Endvidere
viser de teoretiske beregninger, at vandspejlet retableres hurtigt, efter stop af drift af DGU 71.884.
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Endvidere er påvirkningerne fra de enkelte indvindinger så små, at de vurderes til at ligge indenfor
den årlige variation i grundvandsspejlet i det primære magasin.

Det vurderes derfor, at der ikke vil være en væsentlig kumulativ effekt med hensyn til påvirkning af
grundvandsspejlet, hvilket også antydes af pejleserier fra det primære magasin.

Afværgeforanstaltninger
Vurderingen af råstofgravningens påvirkning på overfladevand og grundvand har vist, at der ikke er
behov for afværgeforanstaltninger. For at undgå ændringer i sårbarheden, vil Nymølle arbejde med
at få etableret et mkrobiologisk aktivt muldlag ved efterbehandlingen, før de arealer, som er udlagt
til landbrugsformål, tages i brug.

8 NATUR
I og omkring graveområdet er der 7 vandhuller omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, se Figur
8-1. Der er ikke registreret andre naturtyper i området. Naturbeskyttelsesloven skal medvirke til at
værne landets natur og miljø. Loven tilsigter særligt at beskytte naturen med dens bestand af vilde
dyr og planter samt deres levesteder.

I forhold til arter på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) skal det sikres, at det ansøgte projekt
ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arterne i deres naturlige udbredelsesområde eller beskadiger eller
ødelægger arternes yngle- og rasteområde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan
beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter. Forudsætningen for at projektet
kan gennemføres er, at den økologiske funktionalitet af et yngle– eller rasteområde for bilag IV-
arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Der er bilag-IV arter i og omkring graveområdets sydlige del, hvor er der kendskab til fund af
løgfrø i 3 vandhuller. Vandhullerne kan også være levesteder for andre bilag-IV arter, som
spidssnudet frø, strandtudse og stor vandsalamander. Den sandede jord og mange skrænter gør
området til et potentielt levested for markfirben.

Områdets øvrige arealer er primært agerland med biotoper som graveskrænter, krat og små områder
mod nord med brak-præg.

Området er potentielt levested for andre rødlistede arter. Den danske Rødliste er fortegnelsen over
de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter retningslinjer udarbejdet af den
internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN). At rødlistevurdere vil sige at foretage en
vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at uddø.
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Figur 8-1: Graveområdets beskyttede naturområder. De blå områder er beskyttet natur jf. naturbeskyttelseslovens §3 stk. 1 og 2.

8.1 Metode
Graveområdet er undersøgt på luftfoto for at finde områder med potentielle levesteder for bilag IV-
arter og potentielle naturområder. På baggrund af luftfotoanalysen, er områdets kortlagte og
potentielle natur samt potentielt egnede levesteder blevet undersøgt i felten. Området er potentielt
levested for bilag-IV arter tilknyttet søer, arter tilknyttet tørre skrænter og de arter af flagermus, der
har anvender træer og gamle huse til yngle/rasteområde. På egnede levesteder blev padder,
markfirben og flagermus herefter eftersøgt. Naturkvaliteten af de beskyttede naturområder blev
vurderet og nye naturområder eftersøgt. Data fra tidligere registreringer, oplysninger om rødlistede
og sjældne arter og andre besigtigelser er indhentet fra Miljøportalen/naturdata og DOF-basen. Der
er yderligere fremsendt data fra Norddjurs Kommune. Eksisterende data er suppleret med nye data
fra feltundersøgelser i forår og sommer 2019, se bilag D. Alle feltundersøger er gennemført af
biolog, Cand. Scient. Hans Paarup Thomsen.

Padder: Alle vandhuller og potentielle vandhuller er blevet besigtiget i april med henblik på
eftersøgning af ægklumper og strenge fra padder. Æg blev identificeret til art og noteret på kort.
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Ved det opfølgende besøg i maj blev alle vandhuller, hvor der havde været vand i april, undersøgt.
Arter af padder blev noteret.

Alle kendte og egnede løgfrø-lokaliteter er undersøgt ved nattelytninger i løgfrøens parringstid for
at undersøge nuværende udbredelse af løgfrø i området. 2 yderligere løgfrø-lokaliteter tæt på
graveområdet blev undersøgt, dels for at finde udbredelsen af arten, dels for at kvalitetssikre egne
fund og tidligere data. Arten blev eftersøgt over 2 nætter i lunt vejr uden regn. Områderne omkring
vandhuller blev vurderet i forhold til spredningsmuligheder, potentielle fourageringsområder og
potentielle barrierer.

Markfirben: Skrænter i og omkring gravområdet er monitoreret i markfirbenets parringstid. Egnede
lokaliteter blev udvalgt efter undersøgelser af terræn og struktur på luftfoto og i felten. Skrænterne
er undersøgt på varme, solrige dage. Udvalgte, egnede områder med stejle sandede skrænter og
vegetation til skygge, blev overvåget i 30 minutter af 3 omgange. Områderne blev vurderet i forhold
til spredningsmuligheder, potentielle fourageringsområder, potentielle skjulesteder og potentielle
barrierer.

Flagermus-egnede lokaliteter blev eftersøgt indenfor graveområdet ved de øvrige feltbesøg.
Eftersøgning foregik ved visuel bedømmelse af vegetation og bygninger. Eventuelle træer med løs
bark og hulheder, gamle, utætte bygninger og andre flagermusegnede rastesteder blev eftersøgt.

Vandhullerne blev vurderet i forhold til naturkvalitet ved besigtigelserne i april, maj og juni.
Skrænter og andre lokaliteter med potentiel natur blev undersøgt. Andre biotoper blev ligeledes
vurderet under disse besøg.

8.2 Eksisterende forhold
Resultater af monitorering og dataindsamling:

Padder: Der blev fundet æg fra spidssnudet frø, butsnudet frø og skrubtudse i 5 vandhuller. Heraf
ligger 2 indenfor graveområdets afgrænsning, se Figur 8-2. Et enkelt vandhul med vandspejl havde
ingen padder. De to bundfældningsbassiner mod nord blev ikke vurderet nærmere da bassinerne
ikke udgør egnede levesteder for padder. De gult skraverede vandhuller var udtørrede ved 2. besøg i
maj. Der lå flere ægklumper tilbage på jorden, der blev ædt af fugle.

I de 3 vandhuller mod syd, hvor der i forvejen var kendskab til løgfrø, var der vandspejl ved alle
besøg. Vandhullerne blev nattelyttet for at undersøge, om der stadig er bestande af løgfrø.
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Figur 8-2: Resultat af paddemonitorering. I de gult skraverede vandhuller blev der fundet spidssnudet frø, i de blå vandhuller er der
løgfrø. Rød signatur viser sø uden padder.

Sø April Maj Lytning
1 Butsnudet frø Butsnudet frø -
2 Spidssnudet, butsnudet, skrubtudse Spidssnudet, butsnudet, skrubtudse Løgfrø
3 Skrubtudse Tudse Løgfrø
4 Spidssnudet, butsnudet, skrubtudse Tør Tør
5 Spidssnudet, butsnudet, skrubtudse Tør Tør
6 Ingen Ingen Ingen

Tabel 8-1: Gennemført paddemonitering, lytning.

Der blev hørt løgfrø i de 2 vandhuller uden for graveområdet, se Figur 8-2. I det sidste vandhul med
kendt bestand af løgfrø (sø 1) blev arten ikke hørt. Vandhullet virkede ekstremt næringspåvirket, og
der var kraftig opblomstring af alger. Der var dog butsnudet frø i vandhullet. Det vurderes, at der
stadigvæk kan være løgfrø i vandhullet, da arten kan springe forplantningen over i en eller flere
sæsoner, hvis f.eks. de lokale vandhuller udtørrer eller på anden måde er uanvendelige.

Krybdyr: Eftersøgningen af markfirben blev udført i solrigt vejr, med 18-25 grader og svag vind.
Der blev hverken set eller hørt markfirben på de ellers meget egnede lokaliteter i kanten af den
nordlige del af grusgraven. De mest egnede lokaliteter, tidligere graveskrænter med sandede partier
i den nordlige del af området, blev observeret ad flere omgange. De fleste skrænter er groet til med
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gyvel og er derfor svære at monitorere, men der blev hverken set eller hørt markfirben. Der er ikke
kendte fund af markfirben i nærområdet – nærmeste registrering er 8 km væk, jf. naturdata.

Flagermus: I området omkring Glesborg er der observeret fouragerende flagermus. Vandflagermus,
brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus og dværgflagermus er alle kendt fra 10x10 km
kvadratet, jf. Bilag IV håndbogen. Der er jf. naturdata yderligere registreret pipistrel-flagermus ved
Ramten og Dystrup Søer 4 km væk, og der er yderligere registreret troldflagermus og
skimmelflagermus omkring Sostrup Slot ca. 7 km væk. Fælles for arterne er, at de bruger træer med
hulheder og/eller utætte huse til yngle- og rasteområder. Der blev ikke fundet sådanne levesteder til
flagermus i graveområdet. Områdets bevoksninger består af yngre nåletræer med få yngre løvtræer,
og der er ingen gamle bygninger i graveområdet.

De eksisterende naturområder er af varierende kvalitet, se nedenstående Tabel 8-2 .

Sø/område Naturkvalitet, beskrivelse vegetation foto
1 Næringsrigt vandhul 90 tilgroet.

Vandet uklart og ildelugtende. Ringe
naturkvalitet.

Krybhvene,
knæbøjet
rævehale,
kærtidsel, manna-
sødgræs.

2 Næringsrigt vandhul, nord og syd
delvist forbundet af snæver kanal.
Sydlige del lavvandet og
vegetationsrig, nordlige del dybere
med bredvegetation. God
naturkvalitet.

Artsrig
bredvegetation
med siv, græs,
halvgræsser og
buske.

3 Lille, tilgroet vandhul, ringe
naturkvalitet.

Pil, tjørn.

4 Lavning på dyrket mark. Nabo
mener, der har været et stoppet
dræn, og at dette er blevet udbedret
i løbet af foråret. Dårlig
naturkvalitet. Udtørret i maj.

Krybhvene.
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Sø/område Naturkvalitet, beskrivelse vegetation foto
5 Aflang lavvandet sø i tidligere

afgravet området. Næringsfattig sø
med meget klart vand. Mosdækket
bund. God naturkvalitet. Udtørret i
maj.

Vand-peberrod,
lyse-siv,
krybhvene,
almindelig
sumpstrå, spids
spydmos,
plagiomnium sp.

6 Cirkulært næringsrigt vandhul med
bevoksning af pil rundt om. Søen er
skygget og fyldt med blade fra træer
og bredvegetation. Moderat
naturkvalitet.

Bredbladet
dunhammer, høj
sødgræs, liden
andemad.

Skrænter Graveskrænter fra tidligere
afgravning. Sandet bund tilgroet
med gyvel og almindelige
overdrevsarter (græs, urter og
buske). Moderat-ringe naturkvalitet
pga. tilgroning i gyvel.

Almindelig hvene,
gyvel, rød svingel,
almindelig
gyldenris, blåhat,
håret høgeurt,
slåen, hvidtjørn.

Tabel 8-2: Vurdering af naturområder

Fugle: DOF-basen har registreret 41 fuglearter i den nordlige del og 17 arter i den sydlige del af
området. Flere af de observerede arter er fredede, rødlistevuderede, gullistede og enkelte arter er
opført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag A, herunder steppehøg, rød glente, blå kærhøg,
vandrefalk, sorthovedet måge og stor hornugle. Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag A er en liste på
over 170 arter og underarter, der kræver særlig beskyttelse indenfor særligt udpegede
fuglebeskyttelsesområder.

Ynglefugle: Der er ikke kendskab til væsentlige bestande af ynglefugle indenfor graveområdet. Det
nordlige område omkring de temporære vandhuller kunne være et egnet levested for jordrugende
fugle som vibe og sanglærke, der begge er registreret i området. Stor hornugle er registreret som
ynglefugl og er set i ”skovområdet øst for Nymølle”. Digesvale er registreret som ynglefugl. Den
lever i huller i grusgravens skrænter. Digesvalen er rødlistet som LC, det vil sige ”ikke truet”.

Rastefugle: Der er ikke kendskab til væsentlig raste- og overnatningsaktivitet i området. Områdets
vandhuller kan anvendes som raste- og overnatningsområde uden for ynglesæsonen. Gravand, rød
glente og sorthovedet måge er registrerede som rastende i området, mågen rastede på en pløjemark.

Der er flere registreringer af trækkende/overflyvende arter, herunder steppehøg.

Hare: Den rødlistede art hare er observeret i den nordlige del af området. Haren trives i et ekstensivt
udnyttet kulturlandskab. Haren er rødlistet som sårbar, da bestanden på landsplan er gået tilbage.

8.3 Konsekvenser
Konsekvenser for områdets naturværdier er i det følgende vurderet.
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Padder: Projektet kan have konsekvenser for padder, der er tilknyttede vandhuller i graveområdet.
Vandhul 5, (se Figur 8-2) ligger indenfor graveområdet, vandhul 1 ligger lige på grænsen, mens de
øvrige ligger udenfor. Området, hvor vandhul 5 er beliggende, vil først blive berørt af
råstofindvinding om 15-20 år.

Vandhul 5 havde æg fra spidssnudet frø, butsnudet frø og skrubtudse ved første besigtigelse.
Vandhullet var udtørret ved maj-besigtigelsen. Der blev ikke observeret voksne padder ved
vandhullet i løbet af sommeren, hvilket der burde være, hvis der var en stabil population i området.
På orthofotos siden 2006, hvor vandhullet blev etableret, kan man se, at vandhullet tørrer mere og
mere ud om sommeren. Siden 2014 er vandhullet mere eller mindre tørt på luftfotos, og de seneste 2
år har det været helt udtørret. Det vurderes, at der i hvert fald de seneste 2 år har været for tørt, til at
padder har kunnet bruge vandhullet som ynglevandhul. De observerede ægklumper fra spidssnudet
frø stammer sandsynligvis fra individer fra egnede vandhuller i nærområdet, f.eks. havedamme i
Glesborg by mod nord. Alternativt kan de stamme fra overvintrende individer fra de foregående år,
men der blev ikke observeret voksne padder i løbet af sommeren.

Vandhullet har kun en lille værdi for spidssnudet frø, primært som fødesøgningsområde og som
trædesten til andre vandhuller. Vandhullet fungerer kun som ynglevandhul i de år vandhullet ikke
udtørrer, inden frøerne er udviklede. Afgravning af vandhullet vil derfor have en mindre negativ
konsekvens for områdets bestand af spidssnudet frø, og det vurderes, at der ikke er en stabil
population ved søen. Det vurderes derfor, at den økologiske funktionalitet for den lokale population
af spidssnudet frø kun i ringe grad vil påvirkes af, at vandhullet afgraves.

Af vandhullerne med løgfrø mod syd er der kun ét vandhul, der kunne blive påvirket direkte af
projektet. Vandhul 1 på grænsen til graveområdet har en bestand af løgfrø.

Løgfrøens levested på land knytter sig specielt til løs og sandet jordbund, hvor den kan grave sig
ned. Løgfrøen søger primært føde indenfor 50 m fra sit ynglevandhul. I nogle egne fouragerer
løgfrøer mest på dyrkede marker, hvor den leder efter insekter, snegle og andre smådyr.

Løgfrøer færdes mest indenfor de nærmeste 0-200 m fra vandhullet og normalt maksimalt 500 m.
Isolerede forekomster af løgfrø overlever sjældent i en længere årrække i små vandhuller uden
udveksling af dyr med nabobestande.

Gravearbejder nord, vest og øst for vandhullet vil ikke isolere løgfrøen fra andre kendte
populationer af løgfrø i lokalområdet, se Figur 8-3. Dels er der ikke vandhuller med løgfrø i de
retninger, dels ligger det eneste kendte lokale vandhul med løgfrø indenfor 500 m i sydlig retning.
Det mest sandsynlige er, at løgfrø-populationen i det aktuelle vandhul er en del af en større
population sammen med populationen i de 2 vandhuller syd for området, hvor der sker en
udveksling af individer mellem de 3 vandhuller.

Løgfrøen foretrækker rasteområder med bar jord, f.eks. kartoffelmarker, køkkenhaver, skrænter
eller grusgrave. Omkring gården syd for vandhullet er der typisk bar jord det meste af året, og der er
dyrkede marker nord, øst og vest for. Hele området om vandhullet må anses som potentielt
rasteområde for arten. Det er dog mest sandsynligt, at løgfrøen raster i umiddelbar nærhed af
ynglevandhullet, i fødesøgningsområdet, end i områder længere væk.
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Figur 8-3: Løgfrølokaliteten med angivelse af hhv. 50, 100, 200 og 500 m zone fra vandhullet. Bemærk, at de to løgfrølokaliteter
ligger indenfor spredningsafstanden af løgfrø Projektområde indtegnet med rød.

Ifølge ovenstående vil det potentielt kunne have konsekvenser for løgfrøens fødesøgningsområder,
hvis der graves indenfor 50 m af vandhullet.

Der udlægges derfor en 50 m bufferzone/respektzone imellem vandhul 1 og graveområdet. Det
vurderes, at det sikrer løgfrøen mod den direkte påvirkning fra gravearbejdet, herunder støj og støv,
og at det primære fødesøgningsområde bliver bevaret i et område nord, øst og vest for vandhullet,
hvor arten kan fouragere under og efter gravearbejdet. Da artens udbredelse i området er i 2
vandhuller mod syd og øst, er det herfra og til, at arten vil migrere. Risikoevalueringen for løgfrøen
og de foreslåede løsninger herpå, er beskrevet nærmere i bilag D.

Ved at omkranse arealet indenfor 50 m bufferen med paddehegn påvirkes det primære
fødesøgningsområde for løgfrøen ikke. Paddehegnet vil være med til at lede individer bort fra
graveområdet, og de etablerede støjvolde omkring ejendommen vil være med til at guide løgfrø
mod de to vandhuller mod syd, til andre artsfæller. Hegnet vurderes derfor ikke at have en negativ
konsekvens. Der anlægges endvidere skjulesteder i form af sand- og stenbunker. Placeringen af
disse aftales i samarbejde med lodsejer og kommune. De nuværende fødesøgningsarealer indenfor
paddehegnet ændres ikke.

Efter gravearbejdet vil de skrænter, der opstår ned mod det afgravede område blive et godt raste- og
fourageringsområde for arten. De afgravede flader skal retableres som dyrkede marker, hvilket
fungerer fint som levested for løgfrø, som det er tilfældet i dag. Det vurderes derfor, at området
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efter endt gravearbejde vil blive mindst ligeså egnet, måske endda bedre, til fødesøgning og
rasteaktiviteter som området er i dag.

Der vil derfor ikke ske en påvirkning af løgfrøens økologiske funktionalitet.

Markfirben: Arten er ikke fundet i området, selvom der er flere egnede sandede skrænter, se Figur
8-4. Mange af områdets skrænter er stærkt tilgroede med gyvel, hvilket kan være grunden til, at
markfirben ikke er fundet i området. Skyggen fra gyvelbuskene kan gøre skrænterne uegnede til
redeområde for markfirben.

Selvom der ikke er fundet markfirben, kan der være lokale bestande, der ikke er kendt. Disse vil
stadig have flere egnede levesteder og ynglelokaliteter i det omkringliggende område. For eksempel
har det centrale område både nord- og sydvendte skrænter. Efter gravearbejdet opstår nye skrænter,
som kan udgøre egnede levesteder for markfirben. Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig
påvirkning af de eventuelle lokale bestande af markfirben som følge af det ansøgte projekt.

Figur 8-4: Områder undersøgt for markfirben. Arealerne er udvalgt efter luftfoto og feltanalyse.

Flagermus: Der blev ikke observeret egnede raste- eller ynglelokaliteter for flagermus indenfor
graveområdet. De fouragerende flagermus, der er observeret, lever af de insekter, der trives i
området. Fødesøgningsområderne er f.eks. insektrige søer og småvandhuller, områder med stor
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variation i levesteder og bebyggede områder, hvor der både er haver med mad til insekter og
gadebelysning, der tiltrækker insekter om natten.

Da en del af de etablerede skrænter og et enkelt vandhul skal bortgraves, vil de tilknyttede insekter i
disse områder forsvinde i en periode. Det vurderes dog, at der findes mange andre fødekilder og
fourageringsområder for de flagermus end i det kommende graveområde, se Figur 8-5. Der er f.eks.
et boligkvarter lige nord for landevejen, et blandet skovområde mod vest og i lidt større radius både
eng- og moseområder. Samtidig vil flere af de temporære vandhuller, der findes i nærområdet,
stadig kunne forsyne flagermus med insekter.

Figur 8-5: Vejledende registreret § 3-natur i området. Bemærk, at der i graveområdet er meget lav koncentration af natur - kun
enkelte vandhuller, hvoraf flere er en del af produktionsanlægget i den nuværende grusgrav.

Det vurderes derfor, at det kommende graveområde ikke vil have en væsentlig påvirkning på de
lokale bestande af flagermus.

Fugle: Det eksisterende kulturlandskab og vandhuller vil blive erstattet af tilsvarende arealer.

Rastefugle vil i samme grad kunne anvende området som raste- og overnatningsområde i det
landskab, der opstår som følge af graveaktiviteterne.

Digesvale yngler i områdets graveskrænter. Projektet medfører flere graveskrænter og vurderes
dermed at kunne forbedre området som ynglelokalitet for arten.

Stor hornugle er registeret som ynglefugl og er set i skovområdet øst for Nymølle. Arten stiller ikke
store krav til yngleområdet, reden placeres ofte på jorden i grusgrave nær skove eller i skrænter i
grusgrave. Projektet påvirker ikke områder med skov øst for Nymølle og giver nye områder med
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skrænter, hvor arten kan etablere reder. Der er ikke set reder i de skrænter, der indgår i
projektområdet. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke arten.

Hare: Det vurderes, at haren vil have andre egnede fødesøgningssteder i områderne omkring
graveområdet. Haren bevæger sig langt omkring i landskabet og finder derfor nemt føde andre
steder end i det kommende graveområde. Arten vil derfor ikke blive påvirket i særlig grad af
gravearbejdet.

Øvrig natur: Indenfor graveområdet er der to § 3-beskyttede vandhuller. Det sydlige (vandhul nr. 1)
bliver holdt fri fra alt gravearbejde og behandles derfor ikke yderligere her. Det nordlige (vandhul
nr. 5) ligger indenfor det område, der skal afgraves, og forsvinder derfor. Der var et rigt insektliv
tilknyttet vandhullet, selvom der ikke var vandflade fra maj og hen over sommeren. Vegetationen i
og omkring den lavvandede sø udgøres af naturlige eng-, sø- og mose-arter. Selvom vegetationen er
domineret af naturligt hjemmehørende arter, er vegetationen ikke artsrig. Det vurderes, at
tilsvarende vegetation vil etablere sig i og omkring en tilsvarende erstatnings-sø, hvis denne
etableres på næringsfattig mineraljord. Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke vil have en
væsentlig påvirkning på den øvrige natur.

8.4 Afværgeforanstaltninger
Padder: Vandhul 5: Det vurderes jf. afsnit 8.3, at afgravningen af vandhullet har en mindre
påvirkning på bestanden af spidssnudet frø i området. For at minimere de negative konsekvenser
anbefales det at der enten etableres et tilsvarende vandhul i nærheden før afgravning eller at der
hurtigst muligt efter endt gravearbejde retableres et nyt lavvandet vandhul på samme sted.
Vandhullet skal være padde-egnet og kunne holde vand til midt-sommer, således at æg og
haletudser kan udvikles.

Samtidig anbefales det, fødesøgningsområder og migrationsruter for padder sikres, ved at der
etableres et sammenhængende naturområde af samme størrelse og type som det, der i dag findes
rundt om den lavvandede sø, se Figur 8-6. I dag er arealet på 1,35 ha, hvoraf søen er på 0,67 ha.
Arealet etableres på næringsfattig, sandet mineraljord. Det er en fordel, hvis det retablerede område
kommer til at ligge i sammenhæng med de nye graveskrænter, således at påvirkning fra
omkringliggende agerjorde mindskes.
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Figur 8-6: Forslag til sammenhængende naturområde, svarende til det nuværende område om søen.

Vandhul 1: Vandhullet sikres i graveperioden, ved at der udlægges en buffer på 50 m fra vandhullet
til graveområdet. Det vurderes, at løgfrøens population i vandhullet ved gården kan beskyttes mod
negative påvirkninger under gravearbejdet, hvis der tages følgende foranstaltninger:

1) Fødesøgningsområdet på 50 m fra vandhullet friholdes fra indvinding.
2) Der opsættes et paddehegn mod graveområdet senest i ynglesæsonen, inden der skal graves i

nærheden af søen, se Figur 8-7. Paddehegnet etableres i yngletiden, da de voksne individer
da vil være tæt på ynglevandhullet. Paddehegnet sættes i kanten af fødesøgningsområdet, 50
m fra vandhullet. Padehegnet skal opretholdes i hele graveperioden.

3) Der anlægges skjulesteder i form af sand- og stenbunker. Placeringen af disse aftales i
samarbejde med lodsejer og kommune.
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Figur 8-7. Plan for etablering af løgfrøhegn samt gravefri zone på 50 meter om vandhullet. Hegnet etableres, inden der graves rundt
om vandhullet.

Markfirben: Der er ikke registreret markfirben i området. Ved retablering efter endt gravearbejde er
det vigtigt for markfirben og andre varmekrævende arter, at der ikke etableres trædække eller anden
høj vegetation på hele de nye graveskrænter. Der kan etableres små bevoksninger af naturligt
hjemmehørende arter, f.eks. hunderose eller mirabel, for at skabe optimale forhold for arten.

Flagermus: Der er ikke registreret flagermusegnede yngle- eller rasteområder i graveområdet. Der
er ikke yderligere afværgeforanstaltninger i forhold til de fouragerende flagermus i området.

Fugle: Der er ikke yderligere afværgeforanstaltninger i forhold til fugle i området. Retablering af et
1,3 ha naturområde i den nordlige del med lavvandet sø og lav græsvegetation vil gavne flere af
områdets fugle, herunder vibe og sanglærke.
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Øvrig natur: § 3-vandhullet (sø nr. 5) skal erstattes af et eller flere tilsvarende vandhuller i
nærheden, enten før afgravning eller efter afgravning, se Figur 8-6. Inden gravearbejdet skal der
søges dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, hvor form, størrelse og beliggenhed af det
retablerede vandhul samt omgivelser bør være på plads.

9 STØV
Dette kapitel omhandler de påvirkninger, råstofindvindingen i det ansøgte område kan medføre i
form til støvgener. I afgrænsningsnotatet har regionen defineret, at der skal foretages en overordnet
vurdering af de sundhedsmæssige konsekvenser for de omkringboende fra støvpåvirkningen.

Støvgener skyldes normalt oplevelsen af, at synligt støv ophobes på overflader. Der er foretaget en
kvalitativ vurdering af den genevirkning, som naboer til en aktiv råstofgrav kan opleve, baseret på
erfaringer fra andre råstofgrave.

9.1 Metode
Afsnittet baseres på erfaringer fra den aktuelle grusgrav, drift af Nymølles andre lokaliteter, samt
foreliggende undersøgelser. Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland har fået
udarbejdet en rapport (13), der beskriver forholdene omkring støvgener, herunder de
sundhedsmæssige risici, der inddrages i vurderingerne.

9.2 Konsekvenser
I grusgrave er de primære støvkilder nedknusning og sortering af råstofferne, materialestakke samt
transport. Det væsentligste støvproblem fra grusgrave, overfor mennesker, er fysiske gener, f.eks.
synligt støv, der lægger sig på vasketøj, havemøbler, biler samt vinduesruder.

De materialer, der findes i en grusgrav, er materialer, der stammer fra nedbrydning og erosion af
bjergarter, som for hovedparten udgøres af kalk, flint, kvarts og feldspat.

I forhold til den generelle sundhedsrisiko er denne også beskrevet i (13). Det fremgår af
sammenfatningen, at de sundhedsskadelige og irriterende gener fra støv fra grusgrave ikke udgør
noget problem, da der ikke sker en langvarig eksponering.

Støv fra selve arbejdet i grusgraven vurderes derfor ikke at give væsentlige gener for de
omkringliggende boliger, mennesker og dyr. Den største gene vurderes at komme fra det støv og
mudder, som lastbilerne trækker med ud på det offentlige vejnet, samt fra intern kørsel i grusgraven.

9.3 Afværgeforanstaltninger
Afværgeforanstaltninger overfor støvgener fra selve råstofindvindingen og intern transport består i
hyppig vanding af interne grusveje samt hyppig vanding af materialestakke. Hertil kommer, at
lastbilernes hastighed i graven er jævn, hvilket også mindsker spredningen. Ved erkendbar
støvspredning vandes vejene.

Selve indvindingen foregår fra relativt små gravearealer, med 1 til 2 gravemaskiner i drift ad
gangen, som begrænser støvspredningen og løbende efterbehandling.

De planlagte og eksisterende jordvolde vil ligeledes virke begrænsende på udbredelsen af støv fra
råstofindvindingen. I planlægningen vil udbygningen af støjvolde følge råstofindvindingen og vil
således være med til at begrænse støvpåvirkningen.
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Fejningen af Kastbjergvej vil ligeledes være med til at begrænse støvpåvirkningen. Det skyldes, at
allerede nedfaldet støv op-hvirvles af andre køretøjer, og derved holdes svævende over længere
perioder. Fejning vil reducere denne effekt. Den overvejende graveretning i de nye områder vil
overvejende være mod vest, i retning bort fra Laen og Glesborg, hvilket også vil mindske en
eventuel påvirkning fra støv i byerne.

Den eksisterende støvbekæmpelse ser ud til at virke, og Nymølle Stenindustrier har ikke modtaget
støvklager.

Nymølle Stenindustrier vurderer løbende mulighederne for at reducere støvgenerne og er åbne for
gode ideer og forslag i en åben dialog med borgere og myndigheder.

9.4 Vurdering af kumulative forhold
Der sker råstofindvindinger i nærliggende grusgrave, og støv fra indvindingen i Glesborg Grusgrav
vil bidrage til den samlede støvpåvirkning i området. Påvirkningen er imidlertid lokal, og det
vurderes, at der ikke er væsentlige kumulative effekter ved det ansøgte.

10 ARKÆOLOGI OG KULTURARV
I dette kapitel beskrives de arkæologiske og kulturhistoriske interesser i og omkring
projektområdet, og projektets påvirkninger på dem vurderes.

10.1 Metode
De kulturhistoriske interesser og værdier i området er gennemgået og beskrevet. Det drejer sig om
kultur-spor fra forskellige perioder fra oldtiden op til nyere tid. Gennemgangen omfatter
arkæologiske fund, fortidsminder og kulturarvsarealer, kirker, beskyttede sten- og jorddiger,
kulturmiljøer samt fredede og bevaringsværdige bygninger.

Kortlægningen er foretaget på baggrund af eksisterende data fra Slots- og Kulturstyrelsens
databaser (14), (15), Danmarks Miljøportal, Norddjurs Kommunes Kommuneplan 2016 og
Historisk Atlas. Museum Østjylland har desuden været hørt i forbindelse med afgrænsningsnotatet
og har foretaget en arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af området. Museet har i den
forbindelse udarbejdet en udtalelse, jf. museumsloven (LBK nr. 358 af 08/04/2014) § 23.

10.2 Eksisterende forhold
På de ansøgte arealer er der ikke registreret fredede arkæologiske fund i de tilgængelige databaser.
De eksisterende gravhøje berøres ikke af det ansøgte område, og arealerne omkring gravhøjene er
færdigbehandlet, se Figur 10-1.
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Figur 10-1: Oversigt over fredede og ikke-fredede fortidsminder samt kulturarvsarealer og områder, der allerede er gravet i
forbindelse med tidligere råstofgravning i området. Fra (13).

De udpegede kulturarvsarealer ligger delvist uden for det ansøgte, dog berøres den nordlige del
langs Kastbjergvej af et udlagt kulturarvsareal, der af Museum Østjylland betegnes som et areal,
hvor et sandflugtsdække på 50 cm har forseglet en overflade fra oldtiden, hvor der kan være
velbevarede fortidsminder. Der har dog allerede (før Nymølle Stenindustrier overtog
graverettighederne) været gravet råstoffer langs Kastbjergvej, så denne flade er allerede bortgravet.
Det vurderes derfor, at der er tale om en manglende opdatering af de eksisterende data.

Museum Østjylland har udtalt, at der findes flere ikke-fredede overpløjede gravhøje i den sydlige
del af det ansøgte område.

Der er ingen kirkebyggelinjer (16), og der er ikke udpegede kulturmiljøer i eller i nærheden af
området. Der er ingen fredede bygninger eller bygninger med høj bevaringsværdig i området.

Der berøres heller ingen bevaringsværdige/fredede diger, jævnfør museumsloven, ved det påtænkte
projekt.

Hvis der i forbindelse med afrømning af overjorden, når råstofindvindingen påbegyndes, i øvrigt
påtræffes arkæologiske levn, vil arbejdet straks blive standset i overensstemmelse med
museumslovens § 29, og Museum Østjylland vil blive underrettet.
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10.3 Afværgeforanstaltninger
Da råstofindvindingen ikke berører fredede fortidsminder eller kulturarv, er der ikke aktuelle
afværgeforanstaltninger.

10.4 Vurdering af kumulative forhold
Der er ikke kumulative effekter ved det ansøgte.

11 LANDSKAB OG VISUELLE FORHOLD
I dette kapitel beskrives råstofindvindingens påvirkning af de geologiske og landskabelige værdier i
anlægs- og driftsfasen.

11.1 Metode
De geologiske og landskabelige interesser er beskrevet og vurderet med baggrund i oplysninger fra
Miljøportalen (8), Kommuneplan 2017 (16), samt Statens kortlægning af området (7). Norddjurs
kommune har i sine beskrivelser anvendt landskabskaraktermetoden.

11.2 Eksisterende forhold
Morfologisk ligger det ansøgte område i et bakkestrøg, Figur 7-2, der kan erkendes fra
Selkær/Glesborg over Fjellerup til Vivild. Bakkestrøget kan muligvis sættes i forbindelse med et
eller flere mindre isfremstød under tilbagetrækningen af isen, og de sandede aflejringer er afsat i
forbindelse med afsmeltningen fra disse isfremstød.

Råstofferne er afsat af strømmende vand fra gletsjerne under de forskellige fremstød. De groveste
materialer findes typisk nær smeltevandsfladens højdepunkt, og samlet set udgør aflejringerne af
sand og grus en vigtig råstofressource.

Området, som det ansøgte areal berører, omfatter således landskabselementer, der er et vigtigt
morfologisk element i den geologiske forståelse. Samtidigt udgør landskabselementerne typisk
områder, hvor råstofindvindingen foregår i Danmark som helhed.

Området, som det ansøgte areal er en del af, er i kommuneplan 2017 udpeget som bevaringsværdigt
landskab (Laen Grusgrav). Den nordlige del (dækkende det supplerende areal) er udlagt som særligt
værdifuldt landbrugsområde.

I kommuneplanen beskrives Laen Grusgrav som et landskab, der ikke er intakt. Der findes både
aktive graveområder og efterbehandlede og afsluttede råstofgrave. De efterbehandlede områder
bærer tydeligt præg af den tidligere graveaktivitet, og der savnes en overordnet sammenhæng til det
omkringliggende landskab. De stejle skråninger og det opgravede materiale gør dog, at området
flere steder opleves som et anderledes og spændende sted med mange muligheder.

I størsteparten af det ansøgte område er den eksisterende arealanvendelse jordbrugsformål. Denne
arealanvendelse ændres ikke ved efterbehandlingen af området. Den offentlige adgang til de
efterbehandlede områder vil derfor være begrænset.

Ved en nyskabelse og ændring dannes grundlag for, at der både skabes en bedre sammenhæng med
de tilstødende områders landskabskarakter, og at området fortsat er et anderledes og interessant sted
at opholde sig. Det må antages, at områdets tidligere karakter også har været præget af
landbrugsdrift, så ændringen i kulturlandskabet består i, at de fremtidige dyrkningsarealer vil ligge i
en anden kote end de nuværende.
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11.3 Konsekvenser
Indvindingen af råstoffer i det ansøgte areal vil medføre en væsentlig landskabspåvirkning. Denne
påvirkning vil ske gradvist gennem indvindingsperioden, hvor mængder af sand, grus og sten
fjernes fra området. Da processen er både omfattende og irreversibel, vil de færdiggravede og
efterbehandlede områder udgøre en markant forandring af landskabsbilledet fra nogenlunde fladt
agerland til et agerland, hvor de dyrkede arealer ligger dybere i forhold til det nuværende terræn (se
bilag A for illustration - udviklingen er skitseret i flere tempi).

Da det ikke er tilladt at tilføre jord udefra til råstofgraven, vil efterbehandlingen alene foretages med
muld og overskudsmaterialer fra det ansøgte areal. Området ændres derfor permanent som følge af
gravningen, men dette er også tilfældet for naboarealerne mod sydøst og øst, hvor der foregår
råstofindvinding.

Ved endt gravning vil efterbehandlingen betyde, at det nuværende landbrugsområde bliver
omdannet til et anderledes landbrugsområde, hvor marker og dyrkningsarealer i højere grad er
præget af forskellige niveauer i terrænoverfladen, Figur 11-1.

Figur 11-1: Skitse over det efterbehandlede område. Arealer til jordbrugsformål er vist med grønt. Illustrationspunkter er vist med
nr. og retning. Før- og efter-billeder fremgår af bilag A. Illustrationspunkter er valgt ud fra ønske om bedste dækning samt indkig til
det efterbehandlede område. Grønne prikker angiver træer.

I gravefasen vil den største visuelle påvirkning være i overgangszonen mellem færdiggravede og
urørte arealer, hvilket primært vil kunne ses fra de omkransende veje. Af hensyn til primært
støjgener planlægges etableret jordvolde, og disse vil kunne opleves som tydeligt menneskeskabte
og som fremmede elementer i landskabet. Voldene vil i løbet af ganske kort tid blive dækket af
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naturlig bevoksning, og de fjernes ved endt gravning. Konsekvensen vurderes derfor på denne
baggrund ikke at være væsentlig (se bilag A for nærmere illustration).

Ved efterbehandling til jordbrugsformål vil der skabes en god sammenhæng til det eksisterende
kulturlandskab, hvor den største ændring i forhold til det nuværende vil være ændringen i
terrænkoten, se eksempel på Figur 11-2.
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Figur 11-2:Illustration af nuværende og fremtidig arealanvendelse fra illustrationspunkt 3 (kan variere, da indvindingen kan variere
ifm. priser og efterspørgsel).
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Bilag A: Grave- efterbehandlingsplan
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1 GRAVEPLAN OG EFTERBEHANDLING

Grave- og efterbehandling er en rammeplan. Materialernes beskaffenhed, variation i efterspørgsel m.v., kan betyde at dele ikke bliver
indvundet, og at efterbehandlingen ikke vil stemme overens med det viste. Angivne koter er derfor vejledende.

Grave- og efterbehandlingsplanen vises i nærværende dokument i to udgaver. Selve miljøvurderingsprocessen har betydet, at der er ta-
get områder ud af det miljøvurdere område, hvor der ikke vil blive gravet. Det drejer sig om vandhul med registreret bilag IV art løgfrø,
samt det supplerende areal, der ikke er udlagt til graveområde i den gældende råstofplan for området.

For at illustrere miljøvurderingsprocessen, er der udarbejdet to sæt bilag. Bilag 1 viser grave- og efterbehandlingen i det miljøvurderede
område, og bilag 2 viser det samme, udbygget med resultaterne fra miljøvurderingsprocessen, herunder detailtegninger af området om-
kring løgfrø vandhullet og efterbehandlingen i det ansøgte område. I bilag 2 er samtidigt vist forskellige scenarier , samt angivet årstal for
gravningen indenfor det ansøgte areal samt det supplerende areal.

1.1 Graveplan

Graveplan og efterbehandling kommer til at foregå i 4 scenarier. I bilag 1og bilag 2 ses detailskitser over de enkelte faser, samt forventet
efterbehandling. Der er også vedlagt billeder af det nuværende og det efterbehandlede terræn (vejledende).

Indvindingen vil foregå fra de eksisterende graveprofiler og ind på de ønskede arealer. Indvindingen vil først ske mod syd og sydvest,
Figur 1-1. Sammen med indvindingen vil der blive trukket et transportbånd, så råstofferne kan transporteres til produktionsarealet i den
nordvestlige del af arealet. Ved gravefronten som hele tiden rykker fremad, vil der ske en sortering af en del af råstofferne med et mobilt
sorteranlæg inden at de transporteres til produktionspladsen med transportbånd. De materialer som ikke skal sælges bruges i efterbe-
handlingen af graven. For det nordlige supplerende areal vil indvindingen ske fra vest og mod øst. Også her vil råstofferne blive transpor-
teret til produktionspladsen med transportbånd.

Når indvindingen starter i et nyt område, skubber en dozer mulden sammen i 2,5-5,0 m høje volde, som placeres strategisk i forhold til
efterbehandling og støjdæmpning. Mulden afrømmes sammen med overjorden, efterhånden som gravefronten rykker frem. Mulden og
overjorden fra volde som nedlægges, bredes ud på arealer, hvor gravning og efterbehandling er færdig.

Efter mulden er fjernet, graves overjorden bort med en gravemaskine i lag af ca. 3 m. Gravemaskinen kører på overfladen af det lag, den
graver bort, dvs. den starter på terræn og rykker derefter 3 m ned, og derefter endnu 3 m ned, svarende til ca. 6 m under terræn. Overjor-
den læsses på en dumper og køres hen, hvor den skal indgå i efterbehandlingen eller opbevares i et mellemdepot.
Der indvindes fra foden af gravefronten 10-20 m under terræn. De nedskridende materialer fjernes med gummiged, se Figur 1-1. Af-
hængig af placering i graven læsses materialerne enten op i en mobil fødekasse så materialerne kan transporteres på et transportbånd
videre til sortering eller sorteres på stedet via et mobilt sorteranlæg.



4
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Via transportbåndet transporteres materialerne til videre forarbejdning via adskillige knuse-, sigte- og vaskeprocesser ved
produktionsanlægget. Når materialerne har været igennem alle oparbejdningsprocesser, ledes færdigvareprodukterne via
stakketransportører til udleveringsstakke. Dele af disse stakke køres på lager med gummiged. De producerede produkter anvendes
primært som betonmaterialer f.eks. Perlesten 4-8mm kl. P og M, Ærtesten 8-16mm kl. P og M, Nøddesten 16-22mm kl. P og M og
betonsand 0-3 mm kl. E. Desuden produceres skærver til asfaltproduktion samt anlægsmaterialer f.eks. bundsikring kv. 1 og kørestabilt.
Lastbiler afhenter materialerne fra oplagsbunker placeret på produktionsanlægget og nede i graven. Der opbygges i perioder større lagre
hvorfor der er behov for meget lagerplads.

Selve indvindingen af råstofferne kommer til at foregå i 4 scenarier, hvor scenarie 4 er indvinding på det supplerende areal langs
Kasbjergvej.
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Figur 1-1: Graveplan for indvinding af de miljøvurderede arealer (til venstre). Graveretninger er angivet med sorte pile. Transportbånd
som løbende udbygges, er vist med sort pilesignatur. Billede til højre viser gummiged, der graver grus ved gravefronten.
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1.2 Efterbehandling

Graveprocessen betyder, at der periodevist forberedes nye områder til indvinding. Derfor rømmes der periodevist muld og overjord, som
med det samme anvendes i efterbehandlingen af de færdigt udgravede områder ved at blive formet til et nyt landskab.
Grave- og efterbehandlingsplan fremgår af bilag 1 og bilag 2. Bilag 2 repræsenterer det ansøgte område, som det ser ud efter miljøvurde-
ringsprocessen. I bilag 2 er ligeledes vist illustrationer fra forskellige synsvinkler. Billederne viser før og eftersituationer på udvalgte punkter,
som er udvalgt efter bedste indkig til graven.

Arealerne planlægges efterbehandlet til jordbrugsformål og andre formål, og i mindre omfang vil stejle skråninger blive efterbehandlet til
naturformål. Den efterfølgende arealanvendelse vil derfor svare til den nuværende arealanvendelse.

Arealer som efterbehandles til jordbrug, vil blive efterladt med en hældning på mellem 1:3 i kanterne mod skråninger til 1:100 ude på fladen.
Arealerne vil blive påført overjord og muld. Arealer der efterbehandles til natur forventes at resultere i græsklædte skråninger mod omgivel-
serne med hældninger mellem 1:½ og 1:3, se Figur 1-2.

Figur 1-2: Principskitse for efterbehandling.

Det efterbehandlede område vil fremstå som et areal, hvor der er jordbrug, dog flankeret af træer ud mod udvalgte veje, se Figur 1-3
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Figur 1-3: Skitse over det efterbehandlede område, for det miljøvurderede areal. Grønne arealer viser områder, hvor der efterbehandles til
jordbrugsformål og andre formål, samt i mindre omfang natur. Illustrationspunkter er vist med nr. og retning. Nummerering og retning an-
giver illustrationspunkter. Grønne punkter angiver træer. Før og efter billeder fremgår af bilag 2.
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Selve efterbehandlingen kommer til at følge udgravningstakten i de forskellige faser. Det betyder, at helhedsindtrykket af området ændres
i takt hermed. Ved den færdige efterbehandling til jordbrugsformål, vil det skabes en god sammenhæng til det eksisterende kulturland-
skab, hvor den største ændring i forhold til det nuværende, vil væren ændringen i terrænkoten.
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Bilag 1: Skitser, efterbehandling
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Bilag 2, skitser efterbehandling, primært det ansøgte område, samt illustreringsbilleder.
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Resumé
I nærværende rapport redegøres for de eksterne støjforhold omkring et råstofindvindings-
område ved Glesborg.

Støjredegørelsen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Nymølle Stenindustrier A/S
om drift samt kildestyrkemålinger på samtlige betydende støjkilder i råstofindvindings-
området. Den er udarbejdet i forbindelse med en igangværende Miljøkonsekvens-
vurderings-proces for en fremtidig udvidelse af råstofgraven. Nærværende undersøgelse
beskriver støjbelastningen i 13 referencepunkter omkring indvindingsområdet i 4 del-
perioder af indvindingen frem til afsluttet indvinding og retablering.

Støjbelastningen fra råstofindvindingen er vurderet med udgangspunkt i Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder.

Beregningen af støjkildernes støjbidrag i omgivelserne er foretaget i henhold til
metoderne beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 “Beregning af ekstern støj
fra virksomheder” og afrapporteres efter retningslinjerne for ”Miljømåling – ekstern støj”
som akkrediteret teknisk prøvning i overensstemmelse med Acousticas akkreditering nr.
134 fra DANAK.

Boligerne omkring graveområdet er lokaliseret i forskellige områdetyper og der
anvendes derfor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i dag- og natperioden for hver
områdetype på hverdage og lørdage.

På grundlag af den foretagne undersøgelse kan det konkluderes, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støjbelastning overholdes i alle referencepunkter i dag-
og natperioden i både hverdage og lørdage.

Lastbilkørslen giver ikke overskridelser af grænsen for maksimalniveauet i natperioden.
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1 Indledning
I nærværende rapport redegøres for de eksterne støjforhold omkring et råstofindvindings-
område ved Glesborg.

Støjredegørelsen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Nymølle Stenindustrier A/S
om drift samt kildestyrkemålinger på samtlige betydende støjkilder i råstofindvindings-
området. Den er udarbejdet i forbindelse med en igangværende Miljøkonsekvens-
vurderings-proces for en fremtidig udvidelse af råstofgraven. Nærværende undersøgelse
beskriver støjbelastningen i 13 referencepunkter omkring indvindingsområdet i 4 del-
perioder (scenarier) af indvindingen frem til afsluttet indvinding og retablering.

Støjbelastningen fra råstofindvindingen er vurderet med udgangspunkt i Miljøstyrelsens
vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder.

Beregningen af støjkildernes støjbidrag i omgivelserne er foretaget i henhold til
metoderne beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 “Beregning af ekstern støj
fra virksomheder” og afrapporteres efter retningslinjerne for ”Miljømåling – ekstern støj”
som akkrediteret teknisk prøvning i overensstemmelse med Acousticas akkreditering nr.
134 fra DANAK.

Berørte parter:

Virksomheden/klient:
Nymølle Stenindustrier A/S, Østre Hedevej 2, 4000 Roskilde, repræsenteret ved Jakob
Qvortrup Christensen, tlf. 22236503

Rådgivning vedrørende kortlægning af støj:
Sweco Danmark A/S, afd. Acoustica, Sofiendalsvej 94, 9200 Aalborg SV, tlf. 9879 9800,
repræsenteret ved projektleder Henrik Højlund Larsen.

1.1 Definitioner
I denne rapport anvendes følgende symboler for lydtekniske begreber:

LAeq : Det energiækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau i dB med
referenceværdien 20 µPa

Lr : Støjbelastningen, det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede
lydtrykniveau i dB med referenceværdien 20 µPa.
Fremkommer ved korrektion af LAeq med 5 dB for forekomst af tydeligt
hørbare impulser eller toner i støjen

LWA : Det A-vægtede lydeffektniveau i dB med referenceværdien 10-12 W.
Benævnes normalt ”kildestyrke”.

LpA,max : Det A-vægtede maksimalniveau i dB med referenceværdien 20 µPa med
tidsvægtning "fast".
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2 Objekt

2.1 Virksomheden

Figur 1. Det ansøgte indvindingsområde. Den blå markering er nuværende graveområder og rød markering
illustrerer den ønskede udvidelse.

Det ansøgte areal vurderes at indeholde i størrelsesordenen 5 mio. m3 salgbare sand-,
grus- og stenressourcer.

De nærmeste byer omkring området er Glesborg (mod nord og nordøst) og Laen (mod
sydøst).

I forbindelse med den igangværende Miljøkonsekvensvurderings-proces ansøges om
tilladelse til udvidelse af graveområdet. Det ansøgte graveområde er vist på ovenstående
kort. Indvindingen af sten, grus og sand sker ved udgravning med de i kapitel 2.3 nævnte
maskiner og udstyr.

I afsnit 7 er der redegjort for de driftsmæssige forudsætninger, som er lagt til grund for
bestemmelsen af den eksterne støj fra indvindingen.
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2.2 Virksomhedens placering og omgivelser
Som det fremgår af figur 1, er der allerede udgravet en del i området. Fremtidigt
transportbånd, mobilt værk og 2 gummigeder flyttes i takt med udvidelsen af
indvindingsområdet. Størstedelen af de stationære værker vil være placeret vest for
graveområdet i scenarie 4 hvor det står i dag.

Graveområdets indretning og støjkilders placering i de 4 scenarier af indvindingen er vist i
bilag 2.

De 4 scenarier følger nedenstående etapeplan:

Figur 2. Etapeplan de enkelte indvindingsetaper og graveretning for etapeplan for den kommende indvinding.
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Figur 3. Lokalplanområder i forbindelse med det ansøgte indvindingsområde. (Fra Danmarks Miljøportal) ikke
målfast.

På figur 3 er lyseblå områder erhvervsområder, brune boligområder og lyserøde områder
centerområder og områder for blandet bolig og erhverv, som er de områder der ligger
nærmest graveområdet.

Rundt om hele indvindingsområdet er der udpeget referencepunkter, hvor der ligger
boliger, og det er disse som der i nærværende rapport er foretaget beregninger til. Disse
immissionspunktberegninger er suppleret med støjudbredelseskurver.

Da indvindingsområdet naturligt ændres fra år til år, efterhånden som gravearbejdet
flyttes, flyttes der naturligvis også på nogle af de mobile støjkilder. Der er i nærværende
støjkortlægning regnet med den placering af støjkilderne, som vurderes at give den
højeste støjbelastning i hver af de 4 scenarier af indvindingen.
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2.3 Virksomhedens støjkilder
Der er den 20. juni 2019 foretaget kildestyrkemålinger på samtlige faste og mobile anlæg
på arealet (se bilag 5). Den eksterne støj hidrører fra såvel kørende som fast opstillet
materiel. Nedenfor er listet de komponenter der findes på arealet, med angivelse af de
målte lydeffekter (kildestyrker). For både faste og mobile støjkilder, er der regnet med
100% drift i åbningstiden, hvilket må betegnes som en worst case situation.

Anlæg/komponent/støjkilde Kildestyrke LWA Grundlag for
fastsættelse af data

Knuser 1: Single Toggle Jaw Crusher R
7550-120 113,6 dB Målt d. 20/6/2019,

Glesborg
Knuser 2: ALLIS-CHALMAERS 30"
HYDROKROSS

117,7 dB

Samlet kildestyrker for
knuser 2 og tørsigte 5.

Placeret i samme anlæg.
Målt d. 20/6/2019,

Glesborg
Tørsigte 5: Svedala

Knuser 3: ALLIS-CHALMAERS 36"
HYDROKROSS 113,6 dB Som knuser 1

Vådsorteringsanlæg: KVM. Vibrationssigte
3000/1000/1500 100,0 dB Målt d. 20/6/2019,

Glesborg

Vaskeanlæg: Binder S 1300 102,3 dB Målt d. 20/6/2019,
Glesborg

Jig: Alljig 1700 106,1 dB Målt d. 20/6/2019,
Glesborg

Rundsorter 1:  HMF-maskinfabrik / Lokal
smed 116,0 dB Målt d. 20/6/2019,

Glesborg

Tørsigte 1: Svedala 119,3 dB Målt d. 20/6/2019,
Glesborg

Tørsigte 2: Svedala VLB 318 108,4 dB Målt d. 20/6/2019,
Glesborg

Tørsigte 3: Svedala VH 60/18 U-U 24 108,7 dB Målt d. 20/6/2019,
Glesborg

Tørsigte 4: Svedala VFS 42/18 U-U-22 105,6 dB Målt d. 20/6/2019,
Glesborg

Mobilt tørsorteringsanlæg: Terex Finlay 693+ 114,8 dB
Målt i forbindelse med

kortlægning af råstofgrav,
Hedehusene, 2019

Sandhjul: Ukendt fabrikant, Lokal smed 87,4 dB Målt d. 20/6/2019,
Glesborg

Transportbånd 78.4 dB/m
Målt i forbindelse med

kortlægning af råstofgrav,
Hedehusene, 2019

Drivstation 99,2 dB Målt d. 20/6/2019,
Glesborg

Lastbil, Afhentning af færdigvare 59,2 dB/m
Lastbil kørsel, svag

acceleration 10-20 km/t.
Fra Støjdatabogen

Gummiged, Læsning af lastbiler 98,6 dB
Volvo L120H,

arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Gummiged 1, Gravefront 98,6 dB
Volvo L120H,

arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Gummiged 2, Gravefront 98,6 dB
Volvo L120H,

arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Gummiged 3 - Asfalttilslag 98,6 dB
Volvo L120H,

arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019
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Anlæg/komponent/støjkilde Kildestyrke LWA
Grundlag for

fastsættelse af data

Gummiged 3 - Sand 98,6 dB
Volvo L120H,

arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Gummiged 3 - Sten 98,6 dB
Volvo L120H,

arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Gummiged 3 - Betonsten 98,6 dB
Volvo L120H,

arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Minilæsser ved vådsortering 98,6 dB
Volvo L120H,

arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Lastbil, afhentning af sten i syd grav 59,2 dB/m
Lastbil kørsel, svag

acceleration 10-20 km/t.
Fra Støjdatabogen

Gummiged, Læsning af sten i lastbil 98,6 dB
Volvo L120H,

arbejdsoperation med jord,
Klintholm 2019

Tabel 1: Medregnede støjkilder samt data for støj.

Der er udover Mobilt tørsorteringsanlæg (Terex Finlay 693+) et mobil Chieftain 1200
tørsorteringsanlæg tilknyttet råstofindvindingen. Dette anlæg bruges dog kun når der er
vegetation i det indvundne materiale hvilket ikke sker ved normal daglig drift. Chieftain
1200 indgår derfor ikke i støjberegningerne.

Lastbiler tillægges en kildestyrke svarende til ”Støjdatabogens” angivelse for lastbiler, der
kører med jævn acceleration 10-20 km/h med en LW,A,max = 105 dB. Beregningsmæssigt
er der regnet med følgende antal kørsler med lastbil på kørestrækningen i forbindelse
med afhentning af færdige produkter:

Hverdage kl. 06:00 – 07:00: 15 stk.

Hverdage kl. 07:00 – 17:00: 60 stk.

Lørdage kl. 07:00 – 14:00: 42 stk.

Der er regnet med jævn fordeling af kørslerne indenfor ovennævnte tidsrum.

Der kører en enkelt lastbil til tørsigte 1 og rundsorteren hvor der afhentes sten 1 gang pr.
dag ca. midt på dagen. I den forbindelse bruges en gummiged til at læsse lastbilen.

Der kører en minilæsser ved vådsorteringsområdet i nord 1 time midt på dagen.

Da afhentning af sten og arbejdsoperationer med minilæsser kan forekomme inden for
samme time regnes begge begivenheder med at ske mellem kl. 12.00 og kl. 13.00.

3 Lydudbredelsesforhold
Al gravning og tilknyttede aktiviteter foregår ca. 15-20 meter under nuværende terræn
med en bundkote 25. Støjen udstråles herfra frit i alle retninger. Kun de aktuelle
topografiske forhold med etablerede jordvolde afbryder den fri lydudbredelse.  Bortset
herfra regnes der med fri lydudstråling i alle retninger. Der er dog i de forskellige
scenarier regnet med etablering af støjvolde. Støjvoldene kan betragtes i bilag 6.

Terrænets topografi uden for graveområdet er fastlagt ud fra topografiske kort med
ækvidistance 0,5 meter, og indgår i beregningerne. Kortoplysningerne er rekvireret hos
Kortforsyningen.
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Højdekurver for graveområdet for hver af de 4 scenarier er leveret af Jakob Qvortrup
Christensen fra Nymølle Stenindustrier og er angivet i ækvidistance 2,5 / 5 meter. Heri
indgår nye støjvolde som gravefronten rykker frem for hvert scenarie.

Der etableres støjvolde som flyttes/forlænges/forhøjes i de 4 scenarier. Der forudsættes
også etablering af lokal afskærmning af enkelte støjkilde ved det stationære værk i den
nordlige del. I bilag 6 ses en perspektivisk fremstilling af placeringen af de planlagte
støjskærme.

4 Baggrundsstøj
Baggrundsstøjen har ikke indflydelse på resultaterne i nærværende rapport, der alene
omhandler en eftervisning/beregning af støjbelastningen fra råstofindvindingen baseret
på støjdata for de anvendte anlæg og aktiviteter.

5 Målingernes udførsel

Der er udført lydeffektbestemmelser i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993
“Beregning af ekstern støj fra virksomheder” af samtlige betydende støjkilder på Nymølle
Stenindustriers anlæg i Glesborg. De målte lydeffekter fremgår af bilag 5. Samtlige
lydeffektbestemmelser er foretaget ved fuld eller maksimal drift på de pågældende
støjkilder. Målingerne af lydeffekter i Glesborg er udført af Sweco den 20 juni 2019.

5.1 Anvendt måleudstyr

Til nærværende lydeffektbestemmelser er der anvendt følgende udstyr:

Betegnelse Fabrikat Type ACA nr. Seneste kontrol Næste kontrol
Lydtryksmåler Svantek 979 298 19-01-2018 19-01-2020
Mikrofon G.R.A.S 40AE 299 19-01-2018 19-01-2020
Kalibrator Brüel & Kjær 4231 630 10-01-2019 10-01-2020

6 Metoder

6.1 Beregningsmetode
Beregningen af støjbidrag i naboområderne er udført i henhold til metoderne beskrevet i
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 “Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.

Beregningen har for hver støjkilde omfattet:

· Registrering og placering i et globalt koordinatsystem
· Fastlæggelse af driftstider
· Fastsættelse af immissionsrelevant lydeffekt pr. 1/1-oktav eller 1/3-oktav i

frekvensområdet 31,5-20.000 Hz. Der er benyttet støjdata jf. afsnit 2.3.

På det grundlag er de enkelte støjkilders bidrag til støjbelastningen i omgivelserne be-
regnet. Beregningen tager hensyn til alle faktorer, der i betydende grad påvirker lydens
udbredelse, herunder refleksioner, afskærmende genstande, terrænets karakter m.v.
Desuden indgår støjkildernes driftstider. Den samlede støj beregnes ved summation af
bidragene fra hver enkelt støjkilde.

Det benyttede beregningsprogram er SoundPLAN version 8.0 update 25/04/2018.
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6.2 Referencepunkter
Støjbelastningen er bestemt i nedenstående 13 referencepunkter, som i
overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 afsnit 7.1,
er placeret, hvor sandsynligheden for overskridelse af grænseværdierne er størst. Dette
er gjort ved hjælp af støjudbredelseskurverne der kan ses i Bilag 4.

Adresse Anvendelse jf. Danmarks Miljøportal

RP 1 - Glesborg Bygade 93 Det åbne land
RP 2 - Glesborg Bygade 89 Det åbne land
RP 3 - Glesborg Bygade 83A Boligområde jf. lokalplan
RP 4 - Paradiset 10 Boligområde jf. lokalplan
RP 5 - Paradiset 9 Boligområde jf. lokalplan
RP 6 - Paradiset 7 Boligområde jf. lokalplan
RP 7 - Hyacintvej 1 Boligområde jf. kommuneplanramme
RP 8 - Laenvej 40 Det åbne land
RP 9 - Lundenvej 15 Det åbne land
RP 10 - Lundenvej 13 Det åbne land
RP 11 - Lundenvej 12 Det åbne land
RP 12 - Lundenvej 11 Det åbne land
RP 13 - Lundenvej 7 Det åbne land

Tabel 2: Referencepunkter

Referencepunkternes placering er vist på bilag 1.

Til yderligere dokumentation af støjpåvirkningen i omgivelserne er der på bilag 4 optegnet
støjkonturer, der overalt i området omkring råstofindvindingen viser den samlede
støjpåvirkning i dag- og natperioden i samtlige 4 scenarier på både hverdage og på
lørdage.

Alle støjudbredelseskort samt punktberegninger i referencepunkterne er foretaget for
punkter i 1,5 meters højde over terræn.

6.3 Meteorologiske forhold
Beregningsresultaterne er gældende for den meteorologiske ramme, der i Miljøstyrelsens
vejledning 6/1984, er anført for måling af støj fra virksomheder. Dermed er forudsat en
svag medvind fra støjkilderne mod referencepunkterne.

7 Driftsforhold
Det er oplyst, at al aktivitet i forbindelse med råstofindvindingen er tidsmæssigt afgrænset
til hverdage kl. 07:00-17:00. Lidt konservativt er det i nærværende beregninger forudsat,
at indvindingen foregår helt uden pauser i nævnte tidsrum. I natperioden, kl. 06:00 –
07:00 foregår kun aktivitet med gummiged, samt lastbilkørsel i forbindelse med
afhentning fra grusgraven.

På lørdage foregår al aktivitet i grusgraven mellem kl. 07.00 og 14.00.

Drift for samtlige kilder og kørsler kan findes i Bilag 7 for både hverdage og lørdage.

Driften for hver støjkilde er ens for de 4 scenarier. I scenarie 4 udgår tørsigte 1 og
rundsorteren dog fra beregningerne da disse kilder ikke skal benyttes i den nordlige
grusgrav.
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Ud over den egentlige råstofindvinding vil der være aktiviteter i forbindelse med
indledende muldafrømning og etablering af støjafskærmende jordvolde samt
efterfølgende retablering. Disse aktiviteter er ikke behandlet i denne rapport. Under
aktiviteterne må der forventes korte perioder, hvor støjen kan overstige støjen under
selve indvindingen.

8 Grænseværdier for støj
I forhold til Miljøstyrelsens definition af områdetyper i vejledning 5/1984 vurderes boliger i
landzone at skulle indplaceres i områdetype 3 ”Områder for blandet bolig og
erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)”, da der normalt anvendes denne
områdetype ved boliger i åbent land.

Boliger placeret i det åbne land vil følge grænseværdierne for områdetype 3.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier (ekskl. ”Spidsværdi”) gælder for støjens
middelværdi Lr (midling på energibasis) over et tidsrum, som betegnes
referencetidsrummet. Længden af referencetidsrummet varierer alt efter tidspunkt på
døgnet, jf. nedenstående skema.

Referencetidsrummene skal lægges, hvor støjbelastningen er højest. F.eks. skal
støjbelastningen i dagperioden bestemmes for de 8 timer, hvor der er mest støj i de
enkelte referencepunkter.

De vejledende grænseværdier for områdetype 3 (Områder for blandet bolig og
erhvervsbebyggelse, centerområder) er:

Kl. Referencetidsrum,
timer Støjgrænse

Mandag-fredag 07-18 8 Lr = 55 dB
Lørdag 07-14 7 Lr = 55 dB
Lørdag 14-18 4 Lr = 45 dB
Søn- & helligdage 07-18 8 Lr = 45 dB
Alle dage 18-22 1 Lr = 45 dB
Alle dage 22-07 0,5 Lr = 40 dB
Spidsværdi 22-07 - LpA,max = 55 dB

Tabel 3: Støjgrænser, der er forudsat lagt til grund for fastsættelsen af støjkrav for områdetype 3.

De vejledende grænseværdier for områdetype 5 (Boligområder for åben og lav
boligbebyggelse) er:

Kl. Referencetidsrum,
timer Støjgrænse

Mandag-fredag 07-18 8 Lr = 45 dB
Lørdag 07-14 7 Lr = 45 dB
Lørdag 14-18 4 Lr = 40 dB
Søn- & helligdage 07-18 8 Lr = 40 dB
Alle dage 18-22 1 Lr = 40 dB
Alle dage 22-07 0,5 Lr = 35 dB
Spidsværdi 22-07 - LpA,max = 50 dB

Tabel 4: Støjgrænser, der er forudsat lagt til grund for fastsættelsen af støjkrav for områdetype 5.
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9 Resultater

9.1 Støjens karakter
Støjniveauet fra råstofindvindingen vil være let varierende over dagen på grund af kørsel
med gummihjulslæssere og lastbiler, men støjen vurderes ikke at være impulsagtig.
Ligeledes vurderes støjen ikke at indeholde rene toner, som vil udløse et 5 dB tillæg.
Samlet vurderes der derfor ikke at være grundlag for at betegne støjens karakter som
særligt generende, hvorfor der ikke korrigeres med +5 dB ved beregning af
støjbelastningen, Lr.

9.2 Usikkerhed
Fastlæggelsen af den udvidede usikkerhed på beregningsresultaterne er sket efter
anvisningerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 ”Måling af ekstern støj fra
virksomheder” og Orientering nr. 36 ”Usikkerhed på beregnede niveauer af ekstern støj
fra virksomheder” fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger. Den
udvidede usikkerhed er efterfølgende benævnt usikkerhed.

Den detaljerede beregning af usikkerheden medfører, at usikkerheden normalt er
forskellig i de forskellige referencepunkter og referencetidsrum. Usikkerheden vil desuden
kunne blive påvirket, såfremt der sker ændringer af markante støjkilder.

Usikkerheden varierer mellem ca. 3 og 5 dB.

I den aktuelle planlægnings-/godkendelsessituation tages usikkerheden ikke i regning, da
formålet er at sandsynliggøre, at den beregnede, samlede støjbelastning vil kunne
overholde givne vejledende støjgrænser.
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9.3 Støjbelastning - Hverdage
Nedenstående skema sammenfatter resultaterne i de 13 referencepunkter i de 4
scenarier. Delbidrag for scenarie 1 kan ses på bilag 3.

Adresse

Støjbelastning Lr Dagperioden [dB(A) re 20 µPa]

Ve
jle

de
nd

e
st

øj
gr

æ
ns

e

S1 S2 S3 S4

RP 1 - Glesborg Bygade 93 45,4 45,6 45,5 44,6 55
RP 2 - Glesborg Bygade 89 44,9 44,9 45 44,2 55
RP 3 - Glesborg Bygade 83A 44,4 43,8 44,0 39,0 45
RP 4 - Paradiset 10 42,9 42,1 42,3 39,4 45
RP 5 - Paradiset 9 42,1 41,2 41,4 41,0 45
RP 6 - Paradiset 7 41,4 40,3 40,6 41,3 45
RP 7 - Hyacintvej 1 37,5 36,3 36,7 34,3 45
RP 8 - Laenvej 40 46,1 45,6 45,8 27,0 55
RP 9 - Lundenvej 15 50,8 51,6 51,3 44,0 55
RP 10 - Lundenvej 13 48,5 54,6 51,0 41,3 55
RP 11 - Lundenvej 12 46,9 51,2 52,8 40,1 55
RP 12 - Lundenvej 11 45,5 37,3 40,1 38,7 55
RP 13 - Lundenvej 7 51,3 52,7 52,2 48,2 55

Tabel 5: Støjbelastning i referencepunkterne forhold til støjgrænser, dagperioden.

Adresse

Støjbelastning Lr Natperioden [dB(A) re 20 µPa]

Ve
jle

de
nd

e
st

øj
gr

æ
ns

e

S1 S2 S3 S4

RP 1 - Glesborg Bygade 93 34,3 34,3 34,3 34,3 40
RP 2 - Glesborg Bygade 89 37,8 37,8 37,8 37,8 40
RP 3 - Glesborg Bygade 83A 34,8 34,8 34,8 27,1 35
RP 4 - Paradiset 10 33,0 33,0 33,0 29,2 35
RP 5 - Paradiset 9 30,9 30,9 30,9 28,3 35
RP 6 - Paradiset 7 30,5 30,5 30,5 28,4 35
RP 7 - Hyacintvej 1 24,1 24,1 24,1 24,1 35
RP 8 - Laenvej 40 11,9 11,9 11,9 11,9 40
RP 9 - Lundenvej 15 25,1 25,1 25,1 25,0 40
RP 10 - Lundenvej 13 22,9 22,9 22,9 22,8 40
RP 11 - Lundenvej 12 21,9 21,9 21,7 21,6 40
RP 12 - Lundenvej 11 12,9 12,9 11,7 20,7 40
RP 13 - Lundenvej 7 27,1 27,1 27,1 27,1 40

Tabel 6: Støjbelastning i referencepunkterne forhold til støjgrænser, natperioden.

Der forekommer ingen overskridelser af støjgrænserne i referencepunkterne i
hverdagene.
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9.4 Støjbelastning - Lørdage
Nedenstående skema sammenfatter resultaterne i de 13 referencepunkter i de 4
scenarier. Delbidrag for scenarie 1 kan ses på bilag 3.

Adresse

Støjbelastning Lr formiddag [dB(A) re 20 µPa]

Ve
jle

de
nd

e
st

øj
gr

æ
ns

e

S1 S2 S3 S4

RP 1 - Glesborg Bygade 93 43,5 43,5 43,5 43,5 55
RP 2 - Glesborg Bygade 89 53,0 53,0 53,0 53,0 55
RP 3 - Glesborg Bygade 83A 39,9 39,9 39,9 32,3 45
RP 4 - Paradiset 10 38,3 38,3 38,3 38,2 45
RP 5 - Paradiset 9 36,6 36,6 36,6 36,7 45
RP 6 - Paradiset 7 36,2 36,2 36,2 35,6 45
RP 7 - Hyacintvej 1 27,9 27,9 27,9 27,9 45
RP 8 - Laenvej 40 16,1 16,1 16,1 16,1 55
RP 9 - Lundenvej 15 31,6 31,5 31,5 31,5 55
RP 10 - Lundenvej 13 29,7 29,7 29,7 29,7 55
RP 11 - Lundenvej 12 27,9 28,1 28,0 28,0 55
RP 12 - Lundenvej 11 28,0 19,4 18,1 27,9 55
RP 13 - Lundenvej 7 33,8 33,8 33,8 33,8 55

Tabel 7: Støjbelastning i referencepunkterne forhold til støjgrænser, dagperioden.

Der forekommer ingen overskridelser af støjgrænserne i referencepunkterne i
hverdagene.



Side 15 af 15

MILJØMÅLING – EKSTERN STØJ
RÅSTOFINDVINDING GLESBORG, MILJØKONSEKVENSVURDERING
RAPPORT NR. P8.005.19
DKHELN \\dkcphfs006\project\we\30.6514.89_glesborg_mkr\04_output\støj\p8.005.19-nymølle, glesborg24102019.docx

9.5 Maksimalniveau i natperioden
Nedenstående skema sammenfatter resultaterne i de 13 referencepunkter i de 4
scenarier på hverdage. Der er ingen drift lørdage i natperioden.

Adresse

Maksimalniveau LpA,max Natperioden [dB(A) re 20 µPa]

Ve
jle

de
nd

e
st

øj
gr

æ
ns

e

S1 S2 S3 S4

RP 1 - Glesborg Bygade 93 43,4 43,4 43,4 43,4 55
RP 2 - Glesborg Bygade 89 53,0 53,0 53,0 53,0 55
RP 3 - Glesborg Bygade 83A 32,0 32,2 32,2 32,2 50
RP 4 - Paradiset 10 38,2 38,4 38,4 38,4 50
RP 5 - Paradiset 9 36,7 36,8 36,8 36,8 50
RP 6 - Paradiset 7 35,6 35,7 35,7 35,7 50
RP 7 - Hyacintvej 1 30,0 30,0 30,0 30,0 50
RP 8 - Laenvej 40 16,2 16,2 16,2 16,2 55
RP 9 - Lundenvej 15 31,1 31,1 31,1 31,0 55
RP 10 - Lundenvej 13 27,6 27,6 27,6 27,6 55
RP 11 - Lundenvej 12 26,3 26,3 26,0 26,4 55
RP 12 - Lundenvej 11 25,9 16,9 15,6 26,0 55
RP 13 - Lundenvej 7 32,3 32,3 32,3 32,3 55

Tabel 8: maksimalniveau i referencepunkterne forhold til støjgrænser, natperioden.

10 Konklusion
På grundlag af den foretagne undersøgelse kan det konkluderes, at Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støjbelastning overholdes i alle referenceperioderne i
dag- og natperioden. Der forekommer ingen overskridelser af miljøstyrelsens
vejledende grænseværdi for maksimalniveauet i natperioden i nogen af scenarierne
eller referencepunkterne.

DETTE MARKERER HOVEDRAPPORTENS AFSLUTNING
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Bilag 1
Referencepunkternes placering i alle scenarier
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Bilag 2
Støjkildernes placering i de 4 scenarier - NORD
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Støjkildernes placering i de 4 scenarier - SYD
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Bilag 3
 Immissionsberegningsresultater 2018 – 2019
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Støjdatablade
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Bilag 6
3D-view af topografien og skærme i de 4 scenarier
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Bilag 7

Drift tider - Hverdage

Name Enhed
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00

o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock

1 Knuser 3: ALLIS-CHALMAERS 36" HYDROKROSS Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Knuser 2: ALLIS-CHALMAERS 30" HYDROKROSS Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Knuser 1: Single Toggle Jaw Crusher R 7550-120 Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Vådsorteringsanlæg: KVM. Vibrationssigte
3000/1000/1500

Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Vaskeanlæg: Binder S 1300 Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Jig: Alljig 1700 Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Rundsorter 1:  HMF maskinfabrik / Lokal smed Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Tørsigte 1: Svedala Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Tørsigte 3: Svedala VH 60/18 U-U 24 Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Tørsigte 4: Svedala VFS 42/18 U-U-22 Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Tørsigte 2: Svedala VLB 318 Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Mobilt tørsorteringsanlæg: Terex Finlay 693+ Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Mobilt tørsorteringsanlæg: Chieftain 1200 -

14 Tørsigte 5: Svedala Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Sandhjul: Ukendt fabrikant, Lokal smed Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Transportbånd Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 Vendestation Timer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 Lastbil Antal 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

19 Gummiged, Læsning af lastbiler Min 45 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

20 Gummiged 1, Gravefront Min 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

21 Gummiged 2, Gravefront Min 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

22 Gummiged 3 - Asfalttilslag Min 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

23 Gummiged 3 - Sand Min 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

24 Gummiged 3 - Sten Min 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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Name Enhed
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00

o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock

25 Gummiged 3 - Betonsten Min 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

26 Minilæsser ved vådsortering Timer 1

27 Lastbil, afhentning af sten i sydgrav Antal 1

28 Gummiged, Læsning af sten i lastbil Min 5

Drift tider – Lørdage

Name Enhed
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00

o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock

1 Knuser 3: ALLIS-CHALMAERS 36" HYDROKROSS Timer 1 1 1 1 1 1 1

2 Knuser 2: ALLIS-CHALMAERS 30" HYDROKROSS Timer 1 1 1 1 1 1 1

3 Knuser 1: Single Toggle Jaw Crusher R 7550-120 Timer 1 1 1 1 1 1 1

4 Vådsorteringsanlæg: KVM. Vibrationssigte
3000/1000/1500

Timer 1 1 1 1 1 1 1

5 Vaskeanlæg: Binder S 1300 Timer 1 1 1 1 1 1 1

6 Jig: Alljig 1700 Timer 1 1 1 1 1 1 1

7 Rundsorter 1:  HMF maskinfabrik / Lokal smed Timer 1 1 1 1 1 1 1

8 Tørsigte 1: Svedala Timer 1 1 1 1 1 1 1

9 Tørsigte 3: Svedala VH 60/18 U-U 24 Timer 1 1 1 1 1 1 1

10 Tørsigte 4: Svedala VFS 42/18 U-U-22 Timer 1 1 1 1 1 1 1

11 Tørsigte 2: Svedala VLB 318 Timer 1 1 1 1 1 1 1

12 Mobilt tørsorteringsanlæg: Terex Finlay 693+ Timer 1 1 1 1 1 1 1

13 Mobilt tørsorteringsanlæg: Chieftain 1200 -

14 Tørsigte 5: Svedala Timer 1 1 1 1 1 1 1

15 Sandhjul: Ukendt fabrikant, Lokal smed Timer 1 1 1 1 1 1 1

16 Transportbånd Timer 1 1 1 1 1 1 1

17 Vendestation Timer 1 1 1 1 1 1 1

18 Lastbil Antal 6 6 6 6 6 6 6
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Name Enhed
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-00

o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock o'clock

19 Gummiged, Læsning af lastbiler Min 18 18 18 18 18 18 18

20 Gummiged 1, Gravefront Min 30 30 30 30 30 30 30

21 Gummiged 2, Gravefront Min 48 48 48 48 48 48 48

22 Gummiged 3 - Asfalttilslag Min 6 6 6 6 6 6 6

23 Gummiged 3 - Sand Min 36 36 36 36 36 36 36

24 Gummiged 3 - Sten Min 6 6 6 6 6 6 6

25 Gummiged 3 - Betonsten Min 12 12 12 12 12 12 12

26 Minilæsser ved vådsortering Timer 1

27 Lastbil, afhentning af sten i sydgrav Antal 1

28 Gummiged, Læsning af sten i lastbil Min 5
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Bilag C: Grundvandsberegninger



Notat
Grundvand
Projekt: Glesborg MKR Udfærdiget af: Peter Alfred
Projektnummer: 30.6514.89 Dato: 26-02-2019
Projektleder: Peter Alfred Kontrolleret af: Tore Stamp Kirkeby

Til : Nymølle Stenindustrier A/S

Fra : Peter Alfred

Bilag :

Kopi til :

1. Indledning
Den geologiske opbygning og de hydrauliske forhold, som beskrevet i redegørelsen for
GKO Djurs Vest området (ref.1), udgør baggrunden for vurderingen af de hydrogeologiske
og planmæssige forhold sammen med oplysninger fra Nymølle Stenindustriers egne
råstofboringer og ældre kortlægninger.

Herudover er der inddraget information fra Miljøportalen, MiljøGis samt Jupiter databasen.
Det ansøgte område ligger på Norddjursland, SV for byen Glesborg, Figur 1-1.

Figur 1-1: Oversigtskort med det ansøgte område markeret med grønt.
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1.1. Eksisterende forhold
Gravning af råstoffer i området omkring Glesborg har foregået i mere end 100 år. Allerede
på de gamle høje målebordsblade (ca. 1864-1899) ses spor efter tørvegravning og sand-
/grusgravning i området. Flyfoto fra 1945 viser tydelig markering af et område, der kan
tolkes som et større grusgravningsområde i den nordlige del af det nuværende
graveområde. Flyfotos fra 1954 viser en udbygning af området, og op gennem 90’erne og i
00’erne har området undergået store forandringer som følge af råstofindvindingen.

I området omkring grusgraven og de ansøgte områder er den geologiske opbygning relativt
enkel. De nederste aflejringer (i ca. kote -10) udgøres af kalken. Ovenpå kalken er der to
smeltevandsserier; en nedre serie, som består af smeltevandssand og -grus, hvor den
nederste del overvejende består af sand. Tykkelsen af laget kan være op til 45 m.

Dette overlejres af mere grovkornede aflejringer med kornstørrelser, der kan variere mellem
grus og sten. Laget har en forholdsvis ensartet tykkelse på ca. 25 m, som kiler ud mod vest.

Øverst ligger en sandet moræne, der nogle steder er borteroderet. Stedvist ses flyvesand,
der overlejrer både den øverste smeltevandsserie og morænen.

Morfologisk ligger området i et bakkestrøg, Figur 1-2, der kan erkendes fra Selkær/Glesborg
over Fjellerup til Vivild. Bakkestrøget kan muligvis sættes i forbindelse med et eller flere
mindre isfremstød under tilbagetrækningen af isen, og de sandede aflejringer er afsat i
forbindelse med afsmeltningen fra disse isfremstød.

Figur 1-2:Terrænmodel for området, fra Scalgo. Det ansøgte areal er vist med sort streg. De blå områder er lavt
liggende, de grønne er relativt højereliggende.

Området er af Region Midtjylland udlagt som råstofområde, dog er den nordøstlige del ikke
udlagt som gravområde.

Glesborg
Vivild
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Hele det ansøgte område ligger inden for OSD (Område med Særlige
Drikkevandsinteresser), og størsteparten af det ansøgte område er udlagt som NFI (Nitrat
Følsomt Indvindingsområde). Begge udpegninger er ikke en hindring for indvindingen af
råstoffer.

Udpegning af råstofområder er ofte sammenfaldende med udpegningen af
grundvandsfølsomme arealer, hvilket skyldes, at manglende lerdækning indgår i udpegning
af både råstofområder og følsomme grundvandsinteresser.

1.1.1. Almen Vandforsyning
De nærmestliggende boringer til almene formål er DGU 71.762 og DGU 71.503, tilhørende
Glesborg Vandværk. I Statens eksisterende kortlægning er der ikke beregnet opland for
Glesborg Vandværk. I indsatsplanen1 fra 2006 er der angivet et opland for Vandværket, og
dette skærer ikke ind over det ansøgte areal. Boringerne ligger i en afstand af ca. 900 m til
det ansøgte område. Se Figur 1-3. Begge boringer har indtag i Danien Kalken i ca. 60
meters dybde. Glesborg Vandværk har en gældende indvindingstilladelse på 100.000 m3/år,
Tilladelsen udnyttes typisk et sted mellem 75-100 % i det enkelte år. Ifølge miljøportalen
skæres det ansøgte areal ikke af andre indvindingsoplande til almen vandforsyning.

Figur 1-3: Oversigtskort, boringer til almen vandforsyning og det  miljøvurderede område.

1.1.2. Anden Vandforsyning
Inden for en afstand af 500 m fra den fremtidige gravefront ses 17 boringer, som i Jupiter er
registreret som tilknyttet ikke-almene formål.

Se Figur 1-4 for placering af boringer til ikke-almen vandforsyning.

1 Indsatsplan for Kastbjerg-Bønnerup, Århus Amt 2006
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Detaljer omkring de enkelte boringer kan ses i Tabel 1-1-1.

Det er vurderet, at 3 af boringerne ikke kan anvendes i forbindelse med vurderinger af
påvirkningen af grundvandet. To af boringerne (DGU 71.1507 og DGU 71.151) fordi de er
anvendt til udtagelse af en topjordprøve. Den tredje boring, DGU nr. 71.399, der er erstattet
af DGU 71.884. Der resterer derfor 14 boringer, hvoraf 2 boringer tilhører Nymølle
Stenindustrier (DGU 71.884 og DGU 71.389). 2 af disse er muligvis sløjfet/anvendes ikke
ifølge oplysninger fra Norddjurs Kommune.

Tabel 1-1: Oversigt over boringer til ikke almene formål inden for en buffer af 500 meter fra gravefronten. Der
er indsat oplysninger om boringsdybde samt indtagets placering (vurdering af grundvandsmagasin). Afstand 0
angiver, at boringen er placeret inden for graveområdet. Kolonne ’formål’ er opdateret med oplysninger fra
Norddjurs Kommune.

DGU nr Dybde(m.u.t) AnlægsID Magasin Formål Afstand (m) Tilladelse m3/år
71.  385 62 79158 Smeltevandssand Grusvask < 25 40.000
71.  431 95 79040 Kalk Markvanding/gartneri, sandsynligvis ikke i brug < 25

70. 357 30 Smeltevandssand
Privat husholdning, drikkevand

lundenvej 10 470

71.  981
Privat husholdning, drikkevand

Lundenvje 1 og 3 130
71.  386 36.7 78975 Smeltevandssand Behandling/deponeringsanlæg 0
71.  562 114 79098 Kalk Markvanding/gartneri 0 71.000

71.  607 60 Kalk
Privat husholdning

alternativt markvanding 220

71.  389 48 78975 Smeltevandssand
Perkolatbrønd til

Glesborg Losseplads 0

71.  780 23 Smeltevandssand
Privat husholdning

muligivis sløjfet 400

70.  590 10 Smeltevandssand
Vandforsyningsboring

drikkevand, Lundenvej 10, muligvis sløjfet 470
71.  816 40 Smeltevandssand Vandforsyningsboring 445
71.  884 57.5 79159 Smeltevandssand Grusvask 0 200.000

71.  814 10.2 Smeltevandssand
Vandforsyningsboring

Sandsynligvis enkeltejendom 500

71.  779 22.4 Smeltevandssand
Privat husholdning

Sandsynligvis enkeltejendom 200
71.  399 79159 Grusvask 0 200.000
71. 1507 Sløjfet 500
71. 1515 Sløjfet 500



5 (19)

Figur 1-4:Oversigtskort med placering af boringer med DGU nr. til ikke-almen vandforsyning. Blå streg viser
500 m buffer regnet fra fremtidig gravefront.

Inden for og delvist på 500 m bufferen ses en række V1 og V2 forureningskortlagte
områder.
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Figur 1-5:Oversigtskort med V1 (blå skravering) og V2 (rød skravering) arealer. 500 m buffer er vist med blå
streg.

Det drejer sig om 4 V2 kortlagte og 2 V1 kortlagte arealer. Detaljer er sammenfattet i Tabel
1-2.

Lokalitets nr. Status Navn Potentiel
Grundvandsproblematik

725-00001 V2-kortlagt Glesborg Losseplads Lossepladsperkolat
725-00002 V2-kortlagt Glesborg gl. losseplads Lossepladsperkolat

725-00035 V2-kortlagt Autoværksted Benzinforurening, rest
efter OM sag

725-00088 V2-kortlagt Autoværksted Benzin og flygtige
forbindelser

725-00046 V1-kortlagt Servicestation Olie/benzinprodukter,
flygtige forbindelser

72-0082 V1-kortlagt Transformatorstation Chlorerede forbindelser,
BAM

Tabel 1-2: Oversigt over V1 og V2 kortlagte arealer inden for/på 500 m bufferzonen.

Det nærmestliggende Natura-2000 område ligger mere end 6 km væk fra lokaliteten
(Aalborg Bugt, den østlige del). Det nærmestliggende Natura-2000 område på land er
Eldrup Skov, ca. 10 km mod vest. Det nærmestliggende beskyttede vandløb, Kællingbæk,
ligger ca. 850 m SV for den fremtidige gravefront i den sydlige del af det ansøgte område.
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Inden for 500 m bufferen ses ligeledes en række §3 områder, også inden for det fremtidige
graveområde. Der er desuden konstateret en bilag IV art (Løgfrø) i et af de undersøgte
vandhuller i området.

Figur 1-6: Oversigt over arealer, der er omfattet af naturbeskyttelse. Rød linje angiver 500 m buffer. I det SV
hjørne ses Kællingbæk.

For en nærmere beskrivelse af naturområderne inden for graveområdet henvises til
naturkapitlet i miljøkonsekvensrapporten.

2. Konsekvenser
Der er ikke planlagt gravning under grundvandsspejlet. Påvirkningen på grundvandet, som
følge af råstofgravning, er derfor oppumpning af grundvand til grusvask og andre
serviceformål.

Der indvindes vand fra to boringer DGU nr. 71.389 og 71.884.

Fra DGU nr. 71.389 indvindes op til 5.000 m3/år. Boringen er filtersat i smeltevandssand i
kote -3,44 til 6,44. Der indvindes med en ydelse på 45 m3/time. Dette vand anvendes til
støvbekæmpelse på knusere samt til brugsvand i værksted og mandskabsbygning.

Fra boring DGU nr. 71.884 indvindes op til 200.000 m3 om året til vask af materialer og til
støvbekæmpelse på veje. Boringen er filtersat delvist i smeltevandssand og delvist i kalken i
kote -5,8 til -17,8. Der indvindes med en ydelse på op til 45 m3/time. Fra jiggen ledes vandet
til bassin, hvorfra det genbruges. Fra vådsorteringsanlæg ledes vandet til slambassin og
herefter til bassin, hvorfra det genanvendes. Slambassinet tømmes efter behov. Da ingen af
bassinerne er tætte i bunden, sker der en infiltration fra bassinerne. Der er en samlet
tilladelse på 205.000 m3/år.
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Påvirkningen fra en oppumpning i form af en sænkningstragt kan beregnes ud fra viden om
grundvandsmagasinets hydrauliske egenskaber. Da der er tale om en analytisk
beregningsmetode, regnes den samlede påvirkning fra oppumpning i en boring svarende til
DGU 71.884.

Det antages, at den samlede tilladelse på 205.000 m3/år oppumpes med en kontinuert
ydelse på ca. 43 m3/t, svarende til et produktionsår på 220 dage.

Det er antaget, at der i magasinet er simple strømningsforhold (strømning i ikke-
opsprækkede geologiske aflejringer). Der findes ingen direkte oplysninger om magasinets
hydrauliske forhold for området, men f.eks. transmissiviteten (T) kan estimeres ud fra
boringers specifikke kapacitet (ydelse i forhold til sænkning).

Den geologiske beskrivelse af boring DGU 71.884 viser, at der er et lag af smeltevandsler i
dybden ca. 25-28 meter under terræn. Seneste rovandsspejl er registreret til ca. 21 meter
under terræn (2006), hvilket indikerer, at der er tale om spændte vandspejlsforhold.

Ser vi imidlertid på boring DGU 71.387, der ligger ca. 160 meter sydøst for DGU 71.884, er
lerlaget ikke påvist. Her er altså tale om frie vandspejlsforhold.

Der er derfor antaget frie magasinforhold, fordi de geologiske oplysninger fra DGU 71.884
og DGU 71.387 kan tolkes sådan, og data indikerer, at lerlaget ikke er sammenhængende
og udbredt.

I Jupiter databasen er DGU nr. 71.884 vist med en specifik kapacitet på Q/s = 9,6 m2/time.
Boringen er filtersat i det nederste smeltevandsgrus (ca. 7 meter) og den øverste kalk (ca. 5
meter).

I forbindelse med udarbejdelsen af dette notat er der gennemført en pejling af DGU 71.884
og DGU 71.387 under drift af oppumpningen for at kunne anvende nyere data til
vurderingerne. Det er vurderet, at der er hydraulisk kontakt mellem de 2 boringer. Afstanden
mellem boringerne er 160 meter. Resultatet fremgår af Figur 2-1.

Figur 2-1: Håndpejlinger foretaget den 25.09.2019. Pumpning i DGU 71.884 stopper kl. 15:52. Der er pumpet
hele arbejdsdagen forud med en gennemsnitlig ydelse på 20-25 m3/t, nogenlunde svarende til
indvindingstilladelsen på 200.000 m3/år. X-aksen viser tid på dagen, y-aksen viser grundvandsspejl i meter
under terræn (nedstik).

Det ses, at der sker en hurtig retablering af vandspejlet i pumpeboringen, medens DGU
71.387 slet ikke reagerer på pumpestoppet. Pejlingerne af DGU 71.884 viser, at vandspejlet



9 (19)

ligger ca. 5-6 meter over det forventede niveau. Dette kan muligvis skyldes, at recirkuleret
vand når frem til boringen (og ind i denne) og forstyrrer billedet. Forventningen var et
vandspejl omkring 20-22 meter under terræn. Nye data fra pumpeboringen er derfor ikke
anvendt ved tolkningen af de hydrauliske egenskaber.

Transmissiviteten kan bestemmes ud fra formlen2:

= 0,0003 ∗

Hvor T har enheden m2/s og Q/s har enheden m3/time/m.

Transmissiviteten kan derfor estimeres til 0,003 m2/s, Den teoretisk beregnede sænkning
fremgår af Figur 2-2.

Figur 2-2: Sænkningsberegning ved udnyttelse af gældende tilladelse på 205.000 m3/år, T værdi på 0,003 m2/s
og magasintal på 0,2, svarende til frie magasinforhold. Simuleringen er lavet med et års kontinuert pumpning.

Det ses, at den teoretisk beregnede sænkning i kalken og det hydraulisk
sammenhængende grus/sand umiddelbart over kalken kan beregnes til ca. 2-2,5 meter
omkring boringen faldende til under 10 cm i 1000 m’s afstand fra boringen. Der er ikke taget
hensyn til, at dele af det oppumpede vand recirkuleres til magasinet efter brug. Påvirkningen
forventes derfor at være mere lokal end de teoretiske beregninger viser, hvilket også kan
tolkes ud fra de foretagne pejlinger, som viser, at DGU 71.387 i en afstand af 160 m fra
pumpeboringen ikke påvirkes.

Oppumpningen til grusvask har varieret en del henover årene, se Figur 2-3.

2 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2007
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Figur 2-3:Oppumpning til grusvask i perioden 1984 til 2018. I perioden 2006 til 2015 har der enten ikke
foregået grusvask, eller det har kun været i begrænset omfang.

Oppumpningen har været jævnt stigende fra 1994 og frem til 2018, fra ca. 90.000 m3/år til
omkring 160.000 m3/år.

For at vurdere udviklingen i grundvandsspejlet og grundvandsdannelsen generelt i området
er pejledata fra området gennemgået. Det er prioriteret at anvende data fra tidsserier, der
dækker så meget som muligt af det samme tidsinterval, dvs. perioden 1984 til 2018.

Ca. 3.000 m øst for oppumpningen (Figur 2-4) findes der en god dataserie fra en
overvågningsboring, DGU 71.770. Der er data i en længere periode, fra 4 forskellige filtre,
Tabel 2-1 og Figur 2-4.

Indtag Top (m.u.t) Bund (m.u.t) Magasin
1 51 52 Sand o. Kalken
2 42,5 43 Sand o. Kalken
3 26,5 27,5 Ø. Magasin 1
4 19 20 Ø. Magasin 2

Tabel 2-1: Oversigt over indtag i DGU 71.770. De dybeste filter er nr. 4. Ø. Magasin 1 og 2 er adskilt af lerlag,
og sand og kalk er ligeledes adskilt af lerlag til de øvre magasiner.
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Figur 2-4: Oversigtskort med placering af boringer. Ved DGU 71.770 er antallet af pejlinger ligeledes vist.

Pejlingerne fremgår af Figur 2-5 fra perioden 2006-2019. Det ses, at for alle magasiner er
grundvandsstanden stigende i perioden, såvel i det primære magasin som i de øvre
magasiner. I samme periode er oppumpningen til grusvask steget. Det kan dog ikke ses i
pejledata, hverken i data fra det primære magasin eller fra de øvre magasiner, hvilket
skyldes afstanden til DGU 71.770.

Figur 2-5: Pejleserie for DGU 71.770.
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Det vurderes, at de konservativt fastlagte parametre og forudsætninger har medført
beregninger af sænkninger, der er større end de faktiske sænkninger vil blive, hvilket også
bekræftes af pejledata. Hertil kommer, at recirkulationen vil dæmpe udbredelsen af
sænkningen, og der vil forekomme pauser i indvindingen, hvor vandspejlet i
grundvandsmagasinet vil retablere sig. Hvis det antages, at der pumpes i ca. 9 timer og
retableres i 15 timer, før pumpningen genoptages, kan der beregnes en sænkningskurve,
som vist på Figur 2-6.

Figur 2-6: Sænkning og retablering, beregnet med Theis sænkning og samme parametre som ved sænkningen.
Der er simuleret sænkning med ca. 45 m3/t.

Figur 2-6 viser, at vandspejlet næsten retableres efter endt pumpning, og før en ny
pumpeperiode påbegyndes.

2.1. Påvirkning

2.1.1. Almen Vandforsyning
Den nærmestliggende almene vandforsyning er Glesborg Vandværk, hvis boringer findes i
en afstand af 900 m til det ansøgte område. Den teoretisk beregnede sænkning i denne
afstand er omkring 10 cm. Den primære grundvandsressource, som udnyttes, findes i
kalken, og det sand-/gruslag, som ligger direkte ovenpå. Magasinet er velbeskyttet med op
til flere lerlag over magasinet. Det ansøgte område ligger udenfor indvindingsoplandet til
Glesborg Vandværk. Oppumpningen af vand til grusvask og andre formål vurderes derfor
ikke til at give anledning til væsentlig påvirkning af almen vandforsyning i området.

2.1.2. Sårbarhed
Med hensyn til ændring i sårbarheden fjernes der ved gravningen af råstoffer muldlag,
overjord og selve råstofferne i gravområdet. Herunder fjernes ligeledes en stor del af den
umættede zone. Det medfører generelt en kortere vertikal transporttid og en mulig mindre
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reduktionskapacitet. Det må dog forventes, at størstedelen af råstofmaterialerne allerede er
iltet, hvorfor reduktionskapaciteten i råstofferne er begrænset3.

I forbindelse med råstofindvindingen vil det aktive graveområde udelukkende blive anvendt
til råstofindvinding. Der vil således ikke blive anvendt pesticider mv. i den aktive råstofgrav.

Efterbehandlingen vil blive til jordbrugsformål, uden mulighed for fremtidig anvendelse af
pesticider og næringsstoffer.

Under råstofgravning bortgraves den øverste meter. Dette lag lægges dog tilbage igen efter
endt råstofindvinding. Forskning4 peger på, at dybden til grundvandet, hvis det ikke ligger
inden for de øverste par meter, er af mindre betydning for udvaskningens størrelse, idet
binding og nedbrydning er forholdsvis beskeden i de større dybder. I det aktuelle tilfælde
graves der til minimum 1,5 meter over grundvandsspejlet, og hertil kommer tilført jord og
muld ved efterbehandlingen af de områder, der eventuelt skal anvendes til jordbrugsformål.

Det er vigtigt, at der er fokus på dette forhold i forbindelse med efterbehandlingen, så
planum ikke ligger ubeskyttet hen, når gravning af råstoffer er afsluttet i et område. Derfor vil
indvindingen foregå fremadrykkende langs nogle akser, som beskrevet i graveplanen, hvor
der periodevist afrømmes overjord og efterbehandles med det afrømmede bag den aktive
indvinding. Ved starten af gravningen fjernes det aktive muldlag og overjord, som anvendes
bl.a. til støjvolde under råstofgravningen.

Når muldlaget etableres og udbygges, kan der f.eks. plantes med kulturarter, der har mange
fællestræk med de naturlige arter, såsom flerårighed, f.eks. græsmarksplanter der samtidig
er tørketålende.

Region Hovedstaden og Region Midtjylland har i 2014 fået foretaget undersøgelser5 af den
kvantitative påvirkning fra råstofindvindingen i en række råstofgrave, hvor det blandt andet
konkluderes, at råstofindvinding på de undersøgte lokaliteter ikke medfører transport af
pesticidholdigt overfladevand til grundvandet eller i øvrigt medfører en forøget belastning af
grundvandet med pesticider.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil ske væsentlig ændring af
grundvandets sårbarhed i OSD og NFI som følge af det ansøgte projekt.

2.1.3. Anden vandforsyning
Inden for en afstand af ca. 500 m fra den fremtidige gravefront findes 14 boringer til ikke-
almen vandforsyning. Detaljer fremgår af Tabel 1-1.

5 af boringerne er tilknyttet anlæg med anlægsID, og der er tilknyttet tilladelser til 3 af disse
anlæg.

Ifølge den teoretiske beregning af påvirkningen fra oppumpningen i DGU 71.884, vil
sænkningen i en afstand af 1000 m være under 10 cm.

Ovenstående gennemgang tyder imidlertid på, at der ikke sker målbar påvirkning af
vandspejlet i de øvre magasiner eller det primære magasin. Det vurderes derfor, at der ikke
sker væsentlig påvirkning af den ikke-almene vandforsyning som følge af oppumpningen til
grusvask og vandforsyning i grusgraven.

3 Reduktionskapaciteter i sedimenter, Vand & Jord, 19. årgang, maj 2012.
4 Koncept For Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer, Geus 2004.
5 Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandsspejlet Rapport, fase 2 2014.
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Nymølle Stenindustrier har heller ikke haft henvendelser vedrørende problemer med
vandforsyning, der kunne relateres til aktiviteter i grusgraven, hvilket bekræfter
ovenstående.

2.1.4. Kortlagte naturværdier
Der er en række kortlagte naturværdier i området (se Figur 1-6). Inden for 500 m
bufferzonen er der mest tale om sø, hede og overdrev. Hede og overdrev er ikke
grundvandsfølsomme naturtyper og er derfor ikke vurderet yderligere. Mod SV berøres
bufferzonen af mose og eng.

Påvirkning af de mere følsomme naturområder kan ske, hvis der er hydraulisk forbindelse
mellem det vandspejl, der pumpes fra, og arealet som er §3 kortlagt. Vådområder
(søer/vandhuller) inden for/tæt ved randen af det ansøgte område er vurderet i naturafsnittet
i Miljøkonsekvensrapporten.

Det generelle vandspejl i det primære magasin lokalt (Kalken + evt. sand/grus ovenpå),
ligger omkring kote 21 til 21,5 (rovandspejl), lokalt i DGU 71.884 ca. 18,5. For at undersøge
sandsynligheden for om der er hydraulisk kontakt mellem vandspejlene, er der foretaget en
overfladeanalyse i Scalgo. Scalgo er et program, hvor man via præcisionsopmålte
overflader kan foretage forskellige analyser og visualiseringer.

Det fremgår af Figur 2-7 og Figur 2-8, at der på begge profiler er stor forskel i
vandspejlskoten (op til > 10 m) mellem grundvandsspejlet i det primære magasin, hvorfra
der pumpes, og de §3-områder, som teoretisk kunne blive påvirket af oppumpningen.
Laveste vandspejlskote er 12,9 m (§3-område mod SV). Det vurderes derfor, at forskellen i
lokalt vandspejl i de kortlagte §3-områder til det generelle vandspejl i det primære magasin
er fra ca. 6 til mere end 10 meter, hvilket formentlig skyldes, at §3-områderne er opstået i
lavninger i det øverste moræneler i området, eller at vandspejlene opretholdes af finkornet
materiale.

Forskellen i kote mellem vandspejlene indikerer, at der ikke er hydraulisk kontakt, og det
vurderes derfor, at der ikke kan ske en væsentlig hydraulisk påvirkning af de
nærmestliggende §3-områder som følge af oppumpningen til grusvask i DGU 71.884. Da
der er indvundet grundvand siden 1984, ville en væsentlig påvirkning være slået igennem,
hvilket ikke er tilfældet.

Samtidig indikerer pejlinger, at grundvandet stiger i de øvre magasiner, hvilket er med til at
beskytte grundvandsfølsomme §3-områder.

Hvis der ved gravning opretholdes en respektafstand på minimum 10 meter til §3-arealerne,
vurderes det, at der ikke vil ske gennembrydning af den hydrauliske barriere, der
opretholder vandfladerne ved de §3-områder, der ligger nærmest på den fremtidige
gravefront.
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Figur 2-7: Terrænoverflade fra Scalgo, med SV-NØ gående profil. På profilet er SV til venstre. Blå pile
markerer §3-registreret natur. Rød pil markerer nuværende graveområde. Laveste vandspejlskote er 12,9 i
mose-området mod SV.



16 (19)

Figur 2-8: SØ-NV gående profil gennem området og udvalgte §3-arealer (Overdrev+sø). SØ er til venstre på
profilet. Blå pile markerer vandspejlskoter ved de udvalgte §3-områder. Rød pil markerer nuværende
graveområde. Den laveste vandspejlskote er tæt ved den nuværende grusgrav (ca. afstand 1.500 på profilet er
kote 36,3).

Vandløb

Nærmestliggende beskyttede vandløb, Kællingbæk, ligger i en afstand af ca. 850 m mod SV
fra den fremtidige gravefront, (Figur 1-6). Kællingbæk løber i et område udenfor det
højdedrag, hvor det ansøgte område ligger. Vandspejlskote for Kællingbæk i området er ca.
kote 13,2.

Forskellen i kote mellem vandspejlet i det primære magasin ved DGU 71.884 (kote 18,5) og
vandløbsstrækningen er omkring 5 meter, og det vurderes, at der ikke er sandsynlighed for
hydraulisk kontakt til vandløbet fra oppumpningen i graveområdet. Hvis det konservativt
antages, at der er hydraulisk kontakt til Kællingbæk, vil afstanden alene gøre, at den
teoretiske sænkning er meget lille (i størrelseordenen 10 cm) og væsentligt mindre end den
årlige variation i grundvandsstanden. Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for væsentlig
påvirkning af Kællingbæk og øvrige vandløb i nærområdet som følge af oppumpningen.
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Figur 2-9: Profil fra SV-NØ gennem Kællingbæk og det nuværende graveområde. Kællingbæk er markeret med
blå pil, det nuværende graveområde med rød pil.

Der kan teoretisk set ske en mobilisering af eventuel grundvandsforurening. V1 (formodet
forurenet) og V2 (forurening konstateret) kortlagte arealer skal derfor også vurderes i
forbindelse med gravning under grundvandsspejlet på det ansøgte område. V1 og V2
kortlagte arealer er vist i Tabel 2-2.
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Lokalitets
nr.

Status Navn Potentiel
Grundvandsproblematik

725-00001 V2-
kortlagt

Glesborg Losseplads Lossepladsperkolat

725-00002 V2-
kortlagt

Glesborg gl. losseplads Lossepladsperkolat

725-00035 V2-
kortlagt

Autoværksted Benzinforurening, rest
efter OM sag

725-00088 V2-
kortlagt

Autoværksted Benzin og flygtige
forbindelser

725-00046 V1-
kortlagt

Servicestation Olie/benzinprodukter,
flygtige forbindelser

725-0082 V1-
kortlagt

Transformatorstation Chlorerede forbindelser,
BAM

Tabel 2-2: Oversigt over V1 og V2 kortlagte arealer inden for/på 500 m bufferzonen.

Glesborg Losseplads er V2 kortlagt. Pladsen har fungeret som fyldplads og modtageplads
for olie- og kemikalieaffald. Der er hovedsageligt deponeret bygningsaffald, haveaffald,
vegetabilsk gartneri- og landbrugsaffald. Derudover en mindre mængde husholdningsaffald
og slam fra renseanlæg. Pladsen er opbygget i 4 etaper. Norddjurs Kommune har fået
udarbejdet en detaljeret miljøkonsekvensvurdering6, hvortil der henvises for nærmere
beskrivelser.

Størsteparten af lossepladsen er underlagt af membraner i forskellig udførelse, og der er et
perkolatopsamlingssystem, hvor perkolat pumpes op i tankvogn og køres til renseanlæg, ca.
400-1000 m3 årligt de seneste år. Der er et løbende kontrolprogram, herunder
grundvandsmoniteringsprogram. Der er konstateret perkolatpåvirkning af grundvandet
under lossepladsen, og udenfor lossepladsen ses upåvirket eller ganske svagt
perkolatpåvirket grundvand. Afstrømningen i det øvre grundvand er bestemt til at være i
nordlig retning (6).

Ved kontrolprogrammet er der konstateret chlorerede forbindelser i grundvandet i boringer
tæt ved lossepladsen. Den generelle perkolatpåvirkning er dog vurderet som svag.

I (6) er det også konkluderet, at perkolatet ikke udgør nogen risiko for den nuværende
drikkevandsindvinding i området, og der er ikke påvist koncentrationer der antyder, at der er
en uacceptabel påvirkning af vandkvaliteten. Det er ligeledes vurderet, at den nuværende
oppumpning til grusvask ikke mobiliserer perkolatet ned mod filtrene i væsentligt omfang.

Da de øvrige V2 og V1 registrerede arealer ligger længere væk end Glesborg Losseplads,
og da der er tale om forureninger af begrænset omfang, vurderes det, at oppumpningen til
grusvask heller ikke vil give anledning til en væsentlig mobilisering af grundvandsbåren
forurening fra disse.

Samlet set vurderes det derfor, at oppumpningen af vand til grusvask ikke vil give anledning
til væsentlig påvirkning og mobilisering af vandbåren forurening fra de nærmestliggende V2
og V1 kortlagte arealer.

6 Glesborg Losseplads Miljøkonsekvensvurdering, Norddjurs kommune, juli 2014.
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2.1.5. Påvirkning af naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer
Det vurderes, at der ikke er risiko for forsuring og mobilisering af okker som følge af
råstofindvindingen. Der er kun et mindre areal helt vestligt i det ansøgte område, der er
registreret med middel risiko, jf. kort over okkerpotentielle områder. Arealet er dog en
mindre lavning, der er beliggende i kanten af det ansøgte areal. Det vil derfor kun blive
påvirket i meget begrænset omfang. Det vurderes derfor, at der ikke vil ske en væsentlig
påvirkning i forhold til okker.

Der vurderes, at der ikke vil ske frigivelse af nikkel som følge af aktiviteterne.

Da den fremtidige grusgrav ikke ligger kystnært og ikke i nærheden af saltstrukturer i
undergrunden, er der ikke risiko for saltvandsoptrængning som en følge af oppumpningen af
grundvand i forbindelse med råstofindvindingen.

Eventuelle anvendte pesticider på naboarealer vil nedsive der og ikke medføre afstrømning
af pesticidforurenet overfladevand til de ansøgte områder.

I forbindelse med driften vil service af mobilt materiel ske på spildmåtter. Desuden vil
brændstofpåfyldning ske under overvågning, og opbevaring af brændstof vil ske i godkendte
tanke.

Generatorer vil blive forbundet via fast ledning til godkendt tank og vil have
vakuumtilslutning, så løbende påfyldning ikke er nødvendig.

Anvendelse af maskiner til indvindingen af råstoffer, og risikoen herved, kan sammenlignes
med almindelige anlægsarbejder eller landbrugsdrift. Risikoen for uheld som følge af den
daglige drift vurderes som ikke væsentlig.

Sammenfatning
Sammenfattende vurderes det, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger af
grundvandskvalitet og overfladevand som følge af råstofindvindingen i det ansøgte område.

Referencer

1 Redegørelse for GKO Djurs Vest, Naturstyrelsen 2015.
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1. Konsekvensvurdering af råstofgravning nær vandhul 
og løgfrø-habitat 
I forbindelse med gravning af grus og sand, skal et vandhul på grænsen af
graveområdet vurderes i forhold til:

1) Konsekvensen for den sjældne padde-art løgfrø, Pelobates fuscus.
2) Konsekvensen for den §3 beskyttede naturtype vandhul.

Løgfrø
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1.1. Løgfrø
Gravearbejdet kan have følgende negative konsekvenser for løgfrø:

1. Isolation og ødelæggelse af yngleområder.

2. Ødelæggelse af rasteområder.

Figur 1. Løgfrølokalitet på kanten af graveområdet.

Om løgfrø:

Løgfrøens levested på land knytter sig specielt til løs og sandet jordbund, hvor den
kan grave sig ned. Ofte findes arten i grusgrave, på militærterræner og på dyrkede
marker (gerne ekstensivt dyrkede), hvor der er bar jord mellem vegetationen. Det
kan eksempelvis være kartoffelmarker, men den kan også findes i køkkenhaver og
andre haver, enge, moser og i øvrigt udyrkede områder.

Løgfrøens føde udgøres af et bredt spektrum af bundlevende hvirvelløse dyr som
insekter og deres larver, tusindben, bænkebidere, edderkopper, snegle (også
skalbærende) og regnorme. Ofte æder de mange løbebiller, men også mange
andre biller.

Løgfrø søger primært føde inden for 50 m fra sit ynglevandhul. I nogle egne
fouragerer løgfrøer mest på dyrkede marker.

Løgfrøer færdes mest indenfor de nærmeste 0-200 m fra vandhullet og normalt
maksimalt 500 meter. Der er lavet studier af løgfrø i Frankrig, hvor den
gennemsnitlige vandring var 13 meter for hanner og 23 meter for hunner og den
maksimale vandring var 73 meter pr. nat.  De vil derfor ofte være relativt længe
om at finde nye vandhuller, der ligger længere væk end dette. Uanset dette
koloniserer arten langsomt nye lokaliteter. Isolerede forekomster af løgfrø
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overlever sjældent i en længere årrække i små vandhuller, uden udveksling af dyr
med nabobestande.

Figur 2. Løgfrølokaliteten med angivelse af hhv. 50, 100, 200 og 500 meter zone fra vandhullet.
Bemærk at de to løgfrølokaliteter ligger indenfor spredningsafstanden af løgfrø.

Konsekvenser for løgfrø

Ifølge ovenstående vil det potentielt kunne have konsekvenser for løgfrøens
fødesøgningsområder, hvis der graves indenfor 50 meter af vandhullet.

Løgfrøen foretrækker rasteområder med bar jord, f.eks. kartoffelmarker,
køkkenhaver, skrænter eller grusgrave. Omkring gården syd for vandhullet, er der
typisk bar jord det meste af året og der er dyrkede marker nord og vest for. Hele
området om vandhullet må anses som potentielt rasteområde for arten.

Det er mere sandsynligt, at løgfrøen raster i umiddelbar nærhed af
ynglevandhullet, i fødesøgningsområdet, end i områder længere væk. Dog vil
arten forsøge at finde egnede vandhuller, gerne indenfor 500 meter af
ynglevandhullet.

Gravearbejder nord, vest og øst for ynglevandhullet vil ikke isolere løgfrøen fra
andre kendte populationer af løgfrø i lokalområdet. De to eneste kendte
forekomster ligger mod syd, heraf kun det ene indenfor 500 meter. Det mest
sandsynlige er, at løgfrø-populationen i det aktuelle vandhul er en del af en større
population sammen med de to vandhuller syd for området, hvor der sker en
udveksling af individer mellem de 3 vandhuller.

Afværgeforanstaltninger

Det vurderes, at løgfrøens population i vandhullet ved gården kan beskyttes mod
negative påvirkninger under gravearbejdet, hvis der tages følgende forholdsregler:
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1) Fødesøgningsområdet på 50 meter fra vandhullet friholdes.

2) Der opsættes et paddehegn mod graveområdet senest i ynglesæsonen inden
der skal graves i nærheden af vandhullet. Paddehegnet etableres i yngletiden, da
de voksne individer da vil være meget tæt på ynglevandhullet. Paddehegnet
sættes i kanten af fødesøgningsområdet, 50 meter fra vandhullet. Padehegnet
skal opretholdes i hele graveperioden.

3) Der anlægges skjulesteder i form af sand- og stenbunker. Placeringen af
disse aftales i samarbejde med lodsejer og kommune.

Hertil kommer, at de etablerede støjvolde omkring gården vil være med til at lede
individer mod de sydlige vandhuller, hvor der findes artsfæller.

Fremtidige konsekvenser

Efter gravearbejdet vil de skrænter, der opstår ned mod det afgravede område
blive et godt raste- og fourageringsområde for arten. De afgravede flader skal
retableres som dyrkede marker, hvilket fungerer fint som levested for løgfrø, som
det er tilfældet i dag. Det vurderes derfor, at området efter endt gravearbejde vil
blive mindst ligeså egnet, måske endda bedre, til fødesøgning og rasteaktiviteter
som området er i dag.

Der vil derfor ikke ske en væsentlig påvirkning af løgfrøens økologiske
funktionalitet.

1.2. Beskyttet vandhul
Vandhullet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.

Opretholdes der en graveafstand til vandhullet på 50 meter, vurderes det, at der
ikke vil være en direkte påvirkning på vandhullet.

Vandhullet er født af overfladevand, og det vurderes at gravearbejde 50 m. fra
vandhullet ikke vil have en drænende effekt på vandhullet.

Der kan eventuelt være en indirekte påvirkning fra den øgede mængde støv fra
graveområdet.

Vandhullet er i dag meget eutrofieret, og da der er meget trafik fra
landbrugsmaskiner meget tæt på vandhullet, vurderes den øgede støvmængde fra
graveområdet at være så relativt lille, at det ikke medfører en tilstandsændring af
vandhullet.

Den samlede påvirkning af det beskyttede vandhul fra gravearbejdet, vurderes at
være af ringe eller uden betydning.

2. Indledende undersøgelser. 
Områdets naturværdier blev undersøgt I felten.

På baggrund af eksisterende data og en luftfotoanalyse blev der udvalgt områder
til besigtigelse. Data blev hentet fra Naturdata, DOF, miljøportalens
arealinformation og fra kommunen.

Der blev indhentet data fra alle observationer minimum indenfor en 250 meter
buffer af projektområdet.

I området er der tidligere fundet bilag-IV arten løgfrø og området er yderligere
vurderet egnet for bilag-IV arterne spidssnudet frø og markfirben.
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Der er ikke kendte levesteder for flagermus I området, men flere arter kan være i
området jf. bilag-IV håndbogen. Områdets træer og gamle bygninger undersøges
for levesteder ved en visuel gennemgang.

Områdets §3-natur består udelukkende af en række søer. På luftfoto er der flere
lavninger med potentielle vandhuller, som også blev undersøgt i felten.

Området øvrige dyreliv bliver ikke metodisk eftersøgt.

Ud fra data-gennemgangen blev der udvalgt en række områder, der bliver
undersøgt I felten.

Undersøgelserne blev igangsat april 2019, hvor der primært blev kigget på
paddevandhuller og levesteder til flagermus. I maj blev der ledt efter markfirben,
på egnede steder (skrænter med sand og muligheder for læ). I maj blev der ledt
efter haletudser, der blev lavet en botanisk gennemgang af arealerne, markfirben
blev eftersøgt og der blev set efter egnede levesteder til flagermus.

Tabel 2-1. Overvågningsplan

Tidsplan for
naturundersøgelser

April Maj Juni

Padder X (æg og kvæk) X
Botanik X
Markfirben X X
Flagermus X X X

2.1. Metode og Feltkort
Markfirben:
Til registrering af markfirben medbringes et godt feltkort, kikkert og kamera.
Overvågningen foretages ved at markfirben eftersøges selektivt efter en
subjektiv bedømmelse af de bedst egnede levesteder/solbadningssteder for

Figur 1. Tv. projektområde med §3 søer og 250 meter buffer(grøn). Th. Undersøgte områder(grøn).
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markfirben på den pågældende lokalitet. Ved feltbesøgene gennemgås hver
lokalitet omhyggeligt og systematisk i ½ time. Tidspunkt for første fund af
markfirben noteres og det samlede antal markfirben angives.
Markfirbenets aktivitetsmønster er helt afhængig af den kropstemperatur,
det kan opnå ved solbadning. Hvis kropstemperaturen kan holdes på 34-35 °C,
solbader det ikke. Kan det opnå en kropstemperatur på 33 °C ved solbadning
vil det solbade i omtrent 5 min efterfulgt af ca. 30 min aktivitet. Ved en opnåelig
kropstemperatur på 25 °C solbades ca. halvdelen af tiden, og hvis den opnåelige
kropstemperatur er lavere, kryber det i skjul og afventer lunere vejr.
Vejrforholdene er helt afgørende for korrekt timing af feltbesøgene. Feltarbejdet er
udført i solrigt evt. delvist skyet vejr med lufttemperaturer på 15- 22 °C. De første
dyr kan komme frem omkring kl. 8 og midt på formiddagen er næsten alle fremme
for at sole sig. Ved middagstid bliver det ofte for varmt, og de opholder sig derfor i
skygge. Midt på eftermiddagen til omkring kl. 18 har de igen behov for at sole sig.

Eftersøgning af arten er foretaget i løbet af parringssæsonen i maj-juni, på solrige,
ikke alt for varme dage (15-25 grader). Arten er eftersøgt i områder med blottet
sand samt små buske og træer. Sådanne arealer giver arten mulighed for
æglægning samt for skygge på varme dage. Området er på forhånd opdelt i
undersøgelsesområder efter vegetationstype. De mest oplagte levesteder er
identificeret i felten og er efterfølgende blevet observeret for aktivitet ad flere
omgange, se tabel 1. Ved feltbesøgene er hver lokalitet undersøgt omhyggeligt og
systematisk. Arten er eftersøgt igen i midt august, hvor ungerne vil være klækket.

Padder:
Til registrering af haletudser anvendes rund ketsjer med 2 meter skaft, hvid bakke,
pilleglas, feltskemaer og lup samt bestemmelseslitteratur. Polariserende solbriller
er brugt til bedre at kunne se haletudser i vandet. Arter af brune frøer bestemmes i
felten vha. håndlup med 20× forstørrelse. Haletudser af brune frøer
artsbestemmes ud fra læbetænderne, men kropsformen er en god hjælpekaraktér,
og derfor medbringes små pilleglas til bedre at kunne se på haletudserne.
Bredvegetationen er undersøgt for æg fra alle paddearter, herunder stor
vandsalamander. Vandhullerne er besøgt i april for at finde æg og i maj. I felten er
vandhullerne vurderet i forhold til kvalitet som levested for padder. Art af padde er
noteret og fundsteder markeret på kort.

Løgfrø eftersøges ved lytning med hydrofon. Der anvendes H2a-XLR hydrofon der
kan tilsluttes mobiltelefon via en iRig forstærker. Programmet iRig recorder
anvendes til at optage lyden på mobiltelefon. Lytning foregår fra solnedgang til
solopgang. Der startes med lytning ovenvands, da det kan være nemmere at høre
dyrene på denne måde. Herefter placeres hydrofonen i passende dybde i søen.
Dybden og mængden af vegetation varierer fra sø til sø, så mikrofondybden skal
indstilles, indtil der er god lyd. Det er vigtigt, at vejret er stille uden blæst og regn.
Der lyttes på flere steder i søen. Når arten høres, noteres det på feltkort.

Flagermus: Der anvendes feltkort, kikkert og kamera. Gamle træer med løs bark
og sprækker noteres på feltkort. Bygninger med utæt tag, huller i muren eller
andre åbninger, noteres på feltkort.

Botanik: Der anvendes feltkort, feltlup og kamera. Områdets botanik blev
registreret i maj og juni, hvor det er muligt at bestemme de fleste urter og græsser
til art. Det er i maj og juni muligt at vurdere om et områdes vegetation og struktur
lever op til kravene for at et område er §3-beskyttet. Langt størstedelen af området
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er landbrugsjord, men der er enkelte områder med vegetation. Arter blev noteret
på feltkort og potentielle §3-områder blev indtegnet på kort.

Oversigt over anvendte feltkort. Feltkortene blev printet i A3 og der blev noteret
arter og naturtyper på kortene i felten.

Feltkort, sø 4 og lavning

Feltkort, sø 1

Feltkort, sø 2 og 3
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Feltkort, sø 6
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Feltkort, Sø 5
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Feltkort,
nordlige del inkl.
gravesøer

Feltkort,
Vestlige del
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Feltkort, lavning

Feltkort, markfirben
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2.2. Resultater
Padder:

Figur 2. Resultat paddeundersøgelser. I de gult skraverede vandhuller blev der fundet spidssnudet frø,
i de blå vandhuller er der løgfrø. Rød signatur viser sø uden padder

Figur 2 viser de undersøgte vandhuller indenfor og udenfor graveområdet-
Løgfrøen er kendt fra 3 vandhuller mod syd, hvoraf det ene er indenfor området, hvor der
skal graves.
Det bemærkes, at der er flere lavninger på markerne, hvor der i vinterperioden er vand (lyse
pletter på kortet. Ved besigtigelsen i april, var der vand i lavningen ”sø 4”, mens de andre
var tørre.

Sø April Maj Lytning
1 Butsnudet frø Butsnudet frø -
2 Spidssnudet,

butsnudet, skrubtudse
Spidssnudet,
butsnudet, skrubtudse

Løgfrø

3 Skrubtudse Tudse Løgfrø
4 Spidssnudet,

butsnudet, skrubtudse
Tør Tør

5 Spidssnudet,
butsnudet, skrubtudse

Tør Tør

6 Ingen Ingen Ingen
Tabel 2-2: Gennemført paddemonitering, lytning.
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Sø 2, 4 og 5 havde æg fra spidssnudet frø, butsnudet frø og skrubtudse ved første
besigtigelse. Sø 4 og 5 var udtørret ved maj-besigtigelsen, mens der stadig var vand i sø 2.

Der blev hørt løgfrø i sø 2 og 3 uden for graveområdet, se Tabel 2-2. I det sidste vandhul
med kendt bestand af løgfrø (sø 1) blev arten ikke hørt. Sø 1 virkede ekstremt
næringspåvirket, og der var kraftig opblomstring af alger. Der var dog butsnudet frø i
vandhullet.

Botanik:
Der blev ikke fundet nye potentielle §3-områder ved besigtigelserne. Områdets søer blev
vurderet og arter registeret. Der var mindre områder på skrænter med overdrevsvegetation
som håret høgeurt, blåmunke og almindelig gyldenris, men områderne var små. Skrænterne
var med dominans af et tæt gyvel-krat, der ikke efterlod meget plads til andre arter.
Lavningerne der blev udvalgt på baggrund af luftfoto var alle udtørrede ved 1. besigtigelse i
april, på nær ”sø 4”. Lavningen ved sø 6 var fugtig, men marken har været opdyrket, så
lavningen var fyldt op med rådden afgrøde (kål).

Beskrivelse af de eksisterende naturområder, se Tabel 2-3 .
Sø/område Naturkvalitet, beskrivelse vegetation foto
1 Næringsrigt vandhul 90

tilgroet. Vandet uklart
og ildelugtende. Ringe
naturkvalitet.

Krybhvene,
knæbøjet
rævehale,
kærtidsel,
manna-sødgræs.

2 Næringsrigt vandhul,
nord og syd delvist
forbundet af snæver
kanal. Sydlige del
lavvandet og
vegetationsrig, nordlige
del dybere med
bredvegetation. God
naturkvalitet.

Artsrig
bredvegetation
med siv, græs,
halvgræsser og
buske.

3 Lille, tilgroet vandhul,
ringe naturkvalitet.

Pil, tjørn.

4 Lavning på dyrket mark.
Nabo mener, der har
været et stoppet dræn,
og at dette er blevet
udbedret i løbet af
foråret. Dårlig

Krybhvene.

2
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naturkvalitet. Udtørret i
maj.

5 Aflang lavvandet sø i
tidligere afgravet
området. Næringsfattig
sø med meget klart
vand. Mosdækket
bund. God
naturkvalitet. Udtørret i
maj.

Vand-peberrod,
lyse-siv,
krybhvene,
almindelig
sumpstrå, spids
spydmos,
plagiomnium sp.

6 Cirkulært næringsrigt
vandhul med
bevoksning af pil rundt
om. Søen er skygget og
fyldt med blade fra
træer og
bredvegetation.
Moderat naturkvalitet.

Bredbladet
dunhammer, høj
sødgræs, liden
andemad.

Skrænter Graveskrænter fra
tidligere afgravning.
Sandet bund tilgroet
med gyvel og
almindelige
overdrevsarter (græs,
urter og buske).
Moderat-ringe
naturkvalitet pga.
tilgroning i gyvel.

Almindelig
hvene, gyvel,
rød svingel,
almindelig
gyldenris,
blåhat, håret
høgeurt, slåen,
hvidtjørn.

Tabel 2-3: Vurdering af naturområder

Markfirben:
Arten blev eftersøgt I maj og juni, men blev ikke observeret eller hørt.

Flagermus:
Der blev ikke fundet egnede levesteder til flagermus på feltbesøg april, maj og juni.
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2.3. Fotos
Skrænter
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Søer:

Sø 1
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Sø 2

Sø 3 Ingen fotos

Sø 4
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Sø 5

Sø 6
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Gravesøer

Paddeæg
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Lytteudstyr
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Lavninger
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3. Litteratur og data

Teknisk anvisning, padder DCE 2011
https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAA17Padder_
v.2.pdf;

Bilag IV håndbogen; Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, DMU
2007;

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr, Kristensen, Naturhistorisk
museum Aarhus 2016

Naturdata http://naturdata.miljoeportal.dk/

Miljøportalen, arealinformation
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution

DOF https://dofbasen.dk/kort.php

Nye ynglesteder for padder og firben ved anlæg af veje. Best practice for bilag IV-
arter. Vejdirektaratet 2015.






























































