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Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til krydsning af en hede 
ifm. råstofgravning ved Ll. Urlundvej, 7500 Holstebro 

Holstebro Kommune har behandlet din ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at 
krydse/gennemgrave et § 3 hedeområde på ejendommen matr. nr. 3y Havris, Tvis. Ansøgningen er 
fremsendt af rådgiver Asker Geyti på vegne af Aulum Grusgrav ApS, Mørupvej 37, Mørup, 7400 Herning. 

Der henvises til nedenstående kort, luftfotos og billeder.

Projektbeskrivelse og vurdering

I ansøgningen er det oplyst, at 

”Aulum grusgrav forventer inden længe at få tilladelse til at udvinde råstoffer i det orange område på 
matr. 5f Havris, Tvis. (se vedlagte kortudsnit).

Aulum grusgrav har også erhvervet ejendommen 3y Havris, Tvis, og forventer at overtage 3i Havris, Tvis 
den 1.1.2020. 

Der er lavet råstofundersøgelser på 3i som viser at der er gode råstoffer der, og det er planen at 
indvinde disse råstoffer når 5f er udtømt.

Der vil blive gravet ned til samme dybde som i grusgraven. Derved dannes en skrænt mod nord mens 
der mod syd vil dannes en naturlig overgang til det allerede - for længe siden - udgravede areal på 2l 
Lergrav Hgd, Aulum. På den måde kommer områderne til at hænge funktionelt sammen, og der dannes 
et landskabeligt spændende terræn, der falder fint ind i de store terrænforskelle der er i området.

Dispensationen vil give mulighed for at udnytte råstoffer vest for den eksisterende grusgrav, men også 
for at retablere til et naturområde med meget mere sammenhængende natur end i dag.

Tanken er efterfølgende at retablere 3i til naturområde og specielt i korridoren, i 3y, vil der blive udlagt 
lyng med frø, så hedearealet vil blive større end nu efter endt udgravning. 

Området kommer til at hænge sammen med grusgraven i Herning Kommune som også retableres til 
natur. Der skabes derved et stort sammenhængende område med et meget større naturindhold end i 
dag.

Gennemgravningen foretages når 5f er udtømt – antagelig om ca. 2-7 år - og korridoren vil være aktiv i 
anslået 10 år derefter, hvorefter heden genetableres, men Aulum Grusgrav vil gerne have 
dispensationen nu, så gravningen i 5f kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.”
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Der forventes gravetilladelse i det orange område inden længe. Den planlagte korridor ind mod 3i er 
skraveret.”

Holstebro Kommune har den 27-11-2018 besigtiget området sammen med dig og din rådgiver.

Du ønsker råstofgravning på markerne på matr. nr. 3i, og 5f Havris, Tvis. Der er et hedeområde på 
ejendommen matr. nr. 3y Havris, Tvis, mellem de to marker. Ansøger ønsker at krydse heden for at 
komme til marken mod vest på ejendommen matr. nr. 3i Havris, Tvis. Han oplyste, at der er behov for 
en vej, der krydser heden, hvor der vil blive gravet til ca. 20 meter dybde og kørselsvejen med 
skrænterne kan blive op til 160 meter bred. Kørslen ønskes at ske i området indenfor den røde polygon 
på nedenstående luftfoto. 

Heden er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Hedeområdet  blev ikke gennemgået ved 
besigtigelsen, men Holstebro Kommune har besigtiget og gennemgået heden i juli 2016 og registeret 
følgende arter: Blåtop, almindelig hvene, bølget bunke, krybende hestegræs, rød svingel, sand- og pille-
star, børste- og lyse-siv, almindelig kohvede, almindelig kongepen, tørst, dun-birk, sitkagran, alm.eg, 
alm. røn, glansbladet hæg, almindelig gedeblad, hindbær, tormentil, hedelyng, mose-bølle, revling, 
tyttebær, skovstjerne og smalbladet mangeløv mfl. Der er tale om et tørt hedeområde med arter af 
almindelige forekomst. Der er ikke registreret særligt sjældne, truede, sårbare eller fredede arter i 
heden. Heden er C-målsat i den gældende kommuneplan. En stor del af heden er under betydelig 
tilgroning i birk, tørst, eg og gran mv.

Du har ved besigtigelsen oplyst, at marken mod øst ønskes anvendt som landbrugsjord efter 
råstofgravningen er afsluttet, mens du var positiv indstillet på at marken vest for heden blive lagt ud til 
natur efter projekt afslutningen (som efterbehandling).

Vurdering

Jf. naturbeskyttelseslovens bestemmelser skal der foreligge særlige omstændigheder for at give 
dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden af de beskyttede naturtyper og der skal bl.a. 
være tale om et område, der ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes som værende uden særlig 
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interesse. En særlig omstændighed, der kan begrunde en dispensation, kan være, at et ansøgt indgreb 
har en naturforbedrende funktion eller hvis tale om væsentlige samfundsmæssige hensyn.

Jf. Råstofloven: formålet er at sikre udnyttelsen af råstofferne som led i en bæredygtig udvikling, hvor 
der skal ske en samlet vurdering og interesseafvejning af de samfundsmæssige hensyn.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at der kan meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 
3 til det ansøgte under forudsætningen af, at de stillede vilkår og krav til efterbehandling overholdes. 
Projektet vurderes samlet ikke at ville medføre en væsentlig negativ påvirkning af flora og fauna i 
området, da den del af heden, der bliver påvirket af projektet, retableres, og marken på ejendommens 
matr. nr. 3i udlægges til natur uden brug af gødning og pesticider eller lignende, når projektet er 
afsluttet. Der forventes at blive skabt et større sammenhængende naturområde, som vil bestå af 
næringsfattig natur med partier med bart sand, hvilket vil være til gavn for mange insekter og andre dyr 
(herunder bilag IV-arten markfirben), som kræver solvarme, sandede områder og som trives på heder 
med åbent sand. 

Vurdering i forhold til Natura 2000 og bilag IV-arter 

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 
områder eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke 
i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder eller 
konkrete bilag IV-arter væsentligt.

Der er flere kilometer til det nærmest liggende Natura 2000-område.

Følgende arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at forekomme i Holstebro Kommune: 

- Spidssnudet frø og løgfrø, stor vandsalamander og strandtudse: Disse arter er ikke registreret i 
nærheden af det pågældende område. Projektet vurderes ikke at påvirke arterne negativt. 

- Markfirben: Der er ikke kendskab til forekomst af arten i projektområdet, men området kan potentielt 
være et godt levested for arten.

- Odder: Lever udbredt i Storåsystemet og Nissum Fjord. Projektet vurderes ikke at påvirke arten 
negativt.

-Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, og vil ikke blive negativt påvirket af projektet.

-Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, og vil ikke blive negativt 
påvirket af projektet.

- Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

- Småflagermus: Findes overalt, men projektet vurderes ikke at påvirke arterne negativt.

- Grøn kølleguldsmed:  Arten er tilknyttet vandløb og forekommer ikke i projektområdet. 

- Vandranke og gul stenbræk: Forekommer ikke i projektområdet. 

Afgørelse

Der meddeles hermed dispensation efter Lov om naturbeskyttelse § 65, stk. 2 jævnfør § 3 til at krydse 
en del af en hede på ejendommen matr. nr. 3y Havris, Tvis.

Dispensationen meddeles på vilkår af, 

at projektet udføres som det er beskrevet i ansøgningen, 

at Holstebro Kommune bliver orienteret, når projektet er afsluttet,  

at den del af heden, der bliver påvirket af projektet, retableres som hede når projektet er afsluttet.
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at der ikke sker kørsel, oplæg af maskiner mv. på resten af hedeområdet, hvilket skal sikres ved 
opstilling af festivalhegn eller lignede,  

at marken mod vest på ejendommen matr. nr. 3i Havris, Tvis bliver udlagt til natur, når projektet er 
afsluttet, og at området skal af ansøger tinglyses som permanent natur uden fremtidig jordbearbejdning, 
tilplantning, sprøjtning og gødskning, samt

at der ikke etableres bygninger eller lignende på arealet, som skal udlægges som natur, når projektet er 
afsluttet.

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum skal kontaktes på telefon 9611 50 00, inden arbejdet 
igangsættes.

Annoncering

Afgørelsen er offentliggjort på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk under 
´Bekendtgørelser’

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, samt enhver der har en væsentlig individuel
interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.

Fristen for at klage over afgørelsen er den 24. april 2019.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed
eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind,
kan du søge på ”Klagenævnet”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr
at få behandlet klagen.

I vil blive underrettet, hvis andre klager over afgørelsen.

Aktindsigt
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket
materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt
i miljøoplysninger.

Søgsmål
Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene
senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Fritagelse for brug af klageportal
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet,
som træffer afgørelse om fritagelse.

Udnyttelse og bortfald
Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke 
er udnyttet inden 3 år.

Med venlig hilsen

Payman Hassan Sidiq
Biolog
Natur og Miljø

Bilag: Efterbehandling 
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Kopi sendt til

Miljøstyrelsen – Strandgade 29, 1401 København K – cvr 25798376
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-40, 1620 København V – cvr 54752415 p.nr. 
1001712827 
Danmarks Naturfredningsforening - cvr 60804214 – p.nr. 1002121278 
Holstebro Museum – cvr. 34744866 p.nr. 1018099531
Danmarks Sportsfiskerforbund – cvr 37099015 –
Danmarks Fiskeriforening producentorganisation – 45812510
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark – 25145615 
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, – cvr 20538228 –
Rådgiver, Asker Geyti - v/Christian Asker Finnur Geyti, Hvirvelgårdvej 3, 6900 Skjern
Ejer af matr.nr. 3i Havris, Tvis 
Ejer af matr.nr. 5f Havris, Tvis 
Region Midtjylland, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg 

Kort og luftfoto

Råstofgravningsområdet 
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Den del af heden, som vil blive påvirket af projektet er indrammet med rød polygon.
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Billede 1. Marken på matr. nr. 5f Havris Tvis

Billede 2. Tidligere råstofgravningsområde på et naboareal


