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Ansøgning
Du har ved brev til Region Midt den 2. juli 2015 fremsendt ansøgning om
lovliggørelse af grusgravning på ejendommen matr. nr. 2z Lergrav Hgd. Avlum
på adressen Kronborgvej 20, 7490 Aulum i Herning Kommune.
Afgørelse
Herning Kommune giver hermed dispensation efter Lov om naturbeskyttelse
(Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 om naturbeskyttelse) § 65,
stk. 3, jævnfør § 3, til fjernelse af nyetableret og nyregistreret, nu fjernet hede i
tidligere grusgrav.
Dispensationen vedrører alene §3-beskyttelsen. Andre tilladelser efter anden
lovgivning kan være nødvendige.
Vilkår for dispensationen
Dispensationen meddeles på følgende vilkår:
 at hede skal retableres på arealet.
 at heden retableres på mindst det samme areal som fremgår af den
vejledende registrering,
 at heden etableres så der er sammenhæng med den eksisterende
hede mod vest og så der kan skabes naturlig sammenhæng med
naturarealer der opstår ved efterbehandling af nye graveområder der
grænser op til området
 at det retablerede hedeareal holdes ryddet for opvækst af træer.
 at der ikke tilføres muld til arealet
 at der ikke gødes eller sprøjtes på arealet
 at arealet ikke tilsås eller tilplantes, men få lov at udvikle sig ved
naturlig succession ud fra den frøpulje der allerede findes i området.
Redegørelse for sagen
Ansøgningen om lovliggørende tilladelse omfatter et areal på 1,8 ha hvoraf ca.
1,3 ha er registreret som beskyttet hede. Heden er beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens § 3. Størstedelen af de 1,8 ha er udgravet.
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Region Midt har meddelt standsningspåbud i forhold til indvinding på dette areal og den 19.
juni 2015 orienteret kommunen om dette.
Det udgravede § 3-areal er en vestvendt skråning i den østlige del af en gammel grusgrav.
Naturstyrelsen har tidligere, den 14. august 2012, før udgravningen, lavet besigtigelser i
området. Arealet er beskrevet som skov og hedeareal i gammel grusgrav. Ved besigtigelsen
er der registreret følgende arter: stjerne-bredribbe, hedelyng, klokkelyng, tyttebær, bølget
bunke, skov-fyr, gyvel, almindelig kongepen, håret høgeurt, bjergfyr, vinter-eg, almindelig
røllike, revling, dun-birk, prikbladet perikon, blåmunke, lyng-øjentrøst, rank evighedsblomst
og engelsk visse
Heden er efterfølgende registreret som ny/overset natur og i 2014 indføjet i den vejledende
registrering på Danmarks Arealinformation (DAI).
Området er i Herning Kommuneplan registreret som negativt skovrejsningsområde.
Området er en del af et område der er udlagt som råstofområde og regionalt graveområde
(Aulum Kronborgvej).
I et forslag til grave og efterbehandlingssplan der er vedlagt ansøgningen om lovliggørelse
står at det ansøgte område ligger lige vest for den nye eksisterende grusgrav og at den er
udgravet til lige over grundvandsspejlet.
Højderyggen mellem den nye og den gamle grusgrav er bortgravet og der er skabt et
sammenhængende område med mere naturlige højdevariationer. Den sydligste del af det
ansøgte område ligger udenfor § 3 heden. Dette område udgraves i løbet af 2015-2016.
Området retableres som naturområde.
Området efterlades uden tilførsel af muld og der tilsås heller ikke. Den naturlige succession
af lyng, som allerede har fundet sted før den utilsigtede afgravning, viser at i løbet af få år vil
lyngen genindvandre i det gravede område.
Ejendommen ligger ikke i eller tæt ved natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000område er Ovstrup Hede der ligger 9,7 km mod sydøst. Grusgraven er beliggende i oplandet
til Nissum Fjord. Der er ingen vandløb i selve graveområdet.
Udover spidssnudet frø der er registreret i 2008 er der ikke registreret bilag IV-arter i
området.
Et vandhul i den eksisterende grusgrav er blevet registreret som § 3 vandhul. Dette vurderes
at være en fejl, da registrering af § 3 normalt først gennemføres når en grusgrav efter
råstofudvindingens ophør skal retableres. At dette vandhul er forsvundet er derfor ikke en
overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 3, og derfor ikke en del af denne sag.
Lovgivning
Af Naturbeskyttelseslovens § 3 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af de
naturtyper, der er beskyttet efter § 3. Man må ikke foretage indgreb, der ændrer tilstanden på
arealet, fx pløje, opdyrke, gødske, kalke, sprøjte eller tilskudsfodre. Man må f.eks. ikke
opmagasinere byggeaffald, jordfylde mv. eller etablere tilkørselsveje eller vendepladser.
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Særligt for vandhuller og søer gælder, at man ikke må hæve vandstanden eller foretage en
oprensning. Man må eksempelvis heller ikke udsætte fisk eller fodre ænder direkte i eller
omkring vandhullet. Man må ikke smide affald, herunder haveaffald, i søer.
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse fra bestemmelsen, jf. Naturbeskyttelseslovens §
65, stk. 3
Ifølge bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af,
om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et
Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere
konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til
bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil
skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det
ansøgte.
Der kan endvidere ikke gives dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, hvis det ansøgte
kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde
for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Begrundelse for afgørelsen
Ved afgørelsen om at meddele en lovliggørende dispensation er primært lagt til grund at
området ifølge gældende planer er udlagt som råstofgraveområde, og at der også, hvis der
var ansøgt før udgravningen, ville være dispenseret fra Naturbeskyttelseslovens § 3.
Det er væsentligt at der var tale om en ung nyetableret hede i en grusgrav, og at man ved
bortgravning af højderyggen vil kunne få et større sammenhængende naturareal i området
og at der derved skabes spredningsmuligheder for dyr og planter fra den eksisterende hede
til områder der retableres som naturarealer efterhånden som udvinding af sand og grus
ophører i den eksisterende og aktive grusgrav.
Det ansøgte vil ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller
rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Bortset fra
spidssnudet frø, er der ikke konkret kendskab til enkelte arters forekomst i området.
Det er Herning Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med
andre planer og projekter, alene på grund af afstanden, kan påvirke Natura 2000-områder
væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de
arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.
Med venlig hilsen
Gert Thorhauge Andersen

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
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Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:








adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis der bliver klaget, vil Herning Kommune underrette dig hurtigst muligt.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet
afgørelse i sagen.
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Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i
naturbeskyttelsesloven.

Afgørelsen er sendt i kopi til:
 Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail:
dnherning-sager@dn.dk









Danmarks Naturfredningsforening, DN Herning, herning@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vestjylland, herning@dof.dk
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
Museum Midtjylland, Museumsgade 32, 7400, martin@herningmuseum.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, lundthing@mail.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle,
post@sportsfiskerforbundet.dk

 Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkoordinator i Herningområdet, Torben
Thinggaard, ttfishalot@yahoo.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen,
lbt@sportsfiskerforbundet.dk, mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
 Dansk Entomologisk Forening, Universitetsparken 15, 2100 Kbh Ø, def@entoweb.dk
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