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Side 1 

 

 

 

Tillæg til eksisterende tilladelser til råstofindvinding 

 

Tillæg 2 til tilladelse af 3. marts 2010 til grusgravning på del af matr. 

nr. 11a Ørum by, Ørum. 

 

 

 

 

 

Ovenstående kortudsnit viser med rød afgrænsning den oprindelige tilladelse 

af 2010, med orange afgrænsning tillæg 1 af 2013 og med blå afgrænsning 

tillæg 2, der viser det ansøgte areal på ca. 11000m2. 
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7130 Juelsminde 



 

Side 2 

Afgørelse om tilladelse til råstofindvinding 

Region Midtjylland meddeler hermed tillæg 2 til gravetilladelsen af 3. 

marts 2010, til indvinding af sand, grus og sten, på del af matr. nr. 

5i, 7b, 11a og 12a Ørum By, Ørum på det areal af ejendommen, der 

er vist på ovenstående kortudsnit og kortbilag 1. Arealet er ejet af 

HM Grus ApS, Snaptunvej 11, 7130 Juelsminde, CVR-nr.35807985. 

Indvindingen på tillæg 2, gælder fra udløbet af klagefristen og frem til 

31.12.2015.  

Regionen har screenet ansøgningen og vurderet, at 

råstofindvindingen ikke kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg 

med tilhørende VVM-redegørelse.  

Naturstyrelsen giver tilladelse til at fredskovspligten ophæves på 

matr.nr. 11 a Ørum By, Ørum, som ligger i Hedensted Kommune, 

med henblik på anvendelse til råstofgravning. Arealet er på 1,37 ha. 

Der henvises til kort, tillæg 2, se bilag 1. 

Naturstyrelsen drager omsorg for, at ophævelsen af fredskovspligten 

noteres i matriklen. 

 

 

Begrundelse 

Den aktuelle tilladelse forventes ikke at bidrage til øget trafik, idet 

årlig indvindingsmængde ikke øges. 

Gennem de stillede vilkår i den oprindelige gravetilladelse er der 

taget de nødvendige hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger, som er 

en følge af gravningen. Vilkårene er i øvrigt begrundet i hensyn til det 

omgivende miljø og endvidere i ønsket om den bedst mulige 

udnyttelse af råstofforekomsterne og en hensigtsmæssig 

efterbehandling af arealerne. 

Det er Regionens vurdering, at den ønskede udvidelse af 

gravearealerne vil give en mere rationel graveplan, bedre udnyttelse 

af ressourcen og en mere harmonisk efterbehandling, så det samlede 

graveområde efterfølgende får større landskabelig og naturmæssig 

værdi. 

 

 

Vilkår for tilladelsen, Råstofloven § 10 

Vilkårene i den oprindelige gravetilladelse af 3. marts 2010 er også 

gældende for tillægsarealet, bortset fra enkelte vilkår, som kun er 

relevante for det oprindelige areal (vilkår 27-31 og 51-52.). 

 

 

Ophævelsen af fredskovspligt 

Naturstyrelsen har den 14.1.2015 sendt bl.a. følgende vilkår. 

Naturstyrelsens afgørelse ses som bilag 2. 

Vilkår 

1. Der udlægges erstatningsskov på 2,0 ha på samme ejendom 

matr. nr. 11 a Ørum By, Ørum. 
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2. Erstatningsskoven skal indarbejdes i efterbehandlingsplanen 

for graveområdet. 

3. Erstatningsskoven skal tilplantes med eg som hovedtræet. 

4. Erstatningsskoven skal være tilplantet senest 2 år efter at 

gravningen er afsluttet. 

5. Der skal som sikkerhed for gentilplantning stilles en 

bankgaranti på kr.100.000,00. Garantien indarbejdes i den 

samlede sikkerhedsstillelse for råstofindvindingen ved Region 

Midtjylland. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 6, stk. 1 og § 39 i skovloven 

(lovbekendtgørelse) nr. 678 af14.juni 2013, som ændret ved § 3 i lov 

nr. 86 af28.januar 2014) og § 1, § 3, § 4, § 6, § 7, § 10, § 11 i 

bekendtgørelse om erstatningsskov (nr. 1185 af 7.december 2011). 

 

 

 

Gravning og efterbehandling 

Horsens museum har den 7.01.2015 sendt bl.a. følgende 

bemærkninger. Det vil derfor være museets klare anbefaling, at der 

forud for indvindingen foretages en arkæologisk forundersøgelse med 

henblik på at fastslå omfanget af eventuelle fortidsminder. Museets 

bemærkninger ses som bilag 3. 

Efterbehandlingsarbejderne skal påbegyndes og gennemføres 

kontinuerligt og så tidligt som det er praktisk muligt under hensyn til 

virksomhedens drift.  

 

 

Efterbehandlingsplan  

 Efterbehandling skal ske i overensstemmelse med den plan, 

der er indsendt den 7. februar 2014. Der er angivet tre 

erstatningssøer, skovområder og stejle skrænter nord og syd 

for matr. 12a og 5i.  

 

 Ådalsskrænten skal være stejl og have et naturligt forløb, set 

fra ådalssiden. På den anden side, væk fra åen, kan skrænten 

modelleres, så den falder naturligt sammen med resten af det 

reetablerede område. Skrænten skal gå fra nord mod syd, 

som en bakketunge, med en vest-øst gående ådalsslugt, hvor 

der også i dag er en slugt. Slugten bliver efter reetableringen 

ca. dobbelt så bred, som den er i dag.  
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Sikkerhedsstillelsen 

 vil blive opjusteret i forhold til gældende tilladelse, dels på 

grund af kravet om plantning af erstatningsskov, dels på 

grund af udvidelsen af indvindingsområdet. Af 

sikkerhedsstillelsen vedrører 100.000 kr. etablering af 

erstatningsskov og vil først blive frigivet 3 vækstsæsoner efter 

plantning har fundet sted. 

 

 

 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Regionens hjemmeside 

www.raastoffer.rm.dk den 23.2.2015. 

 

 

Generelle klagebestemmelser 

Ved lov er det besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, 

som ønsker at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, skal klage via en 

digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen.  

 

Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende 

Klageportalen, tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk 

Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets 

hjemmeside nmkn.dk. 

 

Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, 

findes også på disse hjemmesider. På nævnets hjemmeside kan 

klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, 

bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt 

telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og 

Miljøklagenævnet. 

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr.  

 

 

Søgsmål 

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 

måneder. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 

 

 

Klageberettigede er 

 Ansøger 

 Offentlige myndigheder 

 Lokale og landsdækkende organisationer, som har en 

væsentlig interesse i afgørelsen 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis 

hovedformål er beskyttelse af natur og miljø 

http://www.raastoffer.rm.dk/
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 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 

formål varetager væsentlige rekreative interesser, når 

afgørelsen berører sådanne interesser 

 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen 

   

 

Med venlig hilsen 

  
Lotte Banke 

 

 

 

 

 

 

Partshøring, udkast til afgørelse 

Ørum Dambrug v. Michael Hansen, Vejlevej 153, 7140 Stouby 

Jørgen Christensen Vilstrup, Røde Møllevej 11, 8721 Daugaard 

 

 

 

Kopiliste 

Naturstyrelsen; nst@nst.dk  

Horsens Museum; horsensmuseum@horsens.dk  

Danmarks Naturfredningsforening lokal; dnhedensted-sager@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk 

Ørum beboerforening; oerumbeboerforening@live.dk  

Skat; Myndighed@SKAT.dk 

HM ENTREPRENØR A/S; mm@hm-as.dk 

 

 

 

Bilag  

 Bilag 1, Oversigt over tillægsområdet. 

 Bilag 2, Ophævelsen af fredskovspligt 

 Bilag 3, Bemærkninger fra Horsens Museum

mailto:Myndighed@SKAT.dk
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Bilag 1 

 

 

Ovenstående kortudsnit viser nuværende indvindingsområde med rød 

afgrænsning, matr. nr. 12a, 11a, 5i og 7b. Området med blåt, tillæg 2, del af 

matr. nr. 11a, viser det ansøgte areal på ca. 11 000 m2. 

 

 



HMGrusApS 
Snaptunvej 11 
7130 Juelsminde 

~ -

Ophrevelse af fredskovspligt pa ejendommen matr. nr. 11 a 0rum By, 
0rum med henblik pi udnyttelse af arealet til rAstofgravning. 
Hedensted Kommune. 

Afgsrelse 
N aturstyrelsen giver hermed tilladelse til at fredskovspligten ophreves pa 
matr.nr. 11 a 0rum By, 0rum, som ligger i Hedensted Kommune, med henblik pa 
anvendelse til rastofgravning. Arealet er pa 1,37 ha. Der henvises til vedlagte kort. 

Naturstyrelsen drager omsorg for, at ophrevelsen af fredskovspligten noteres i 
matriklen. 

VilkAr 
1. Der udlregges erstatningsskov pa 2,0 ha pa samme ejendom matr. nr. 11 a 

0rum By, 0rum. 
2. Erstatningsskoven skal indarbejdes i efterbehandlingsplanen for 

graveomrlidet. 
3. Erstatningsskoven skal tilplantes med eg som hovedtrreart. 
4. Erstatningsskoven skal vrere tilplantet senest 2ar efter at gravningen er 

afsluttet. 
5. Der skal som sikkerhed for gentilplantning stilles en bankgaranti pa kr. 

100.000,00. Garantien indarbejdes i den samlede sikkerhedsstillelse for 
rastofindvindingen ved Region Midtjylland. 

Mg0relsen er truffet i medf0r af § 6, stk. 1 og § 39 i skovloven (Iovbekendtg0relse 
nr. 678 af14.juni 2013, som rendret ved § 3 i lov nr. 86 af28.januar 2014) og § 1, 
§ 3, § 4, § 6, § 7, § 10, § 11 i bekendtg0relse om erstatningsskov (nr. 1185 af7. 
december 2011). 

Denne afg0relse vedmrer kun forholdet til skovloven. Kommunen kan oplyse 
hvilke andre tilladelser, der eventuelt er n0dvendige. Da ophrevelse af 
fredskovspligten medf0rer rydning af skov, skal rydningen dog meddeles til 
kommunen med henblik pa en vnrdering af, om rydningen krrever en vnrdering af 
projektets virkninger pa milj0et (VVM). 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet sen est 3 ar efter, at den er 
meddelt, jf. § 42 i skovloven. Hvis tilladelsen bortfalder, betyder det, at 

Naturstyrelsen • S0h0jlandet • Vejis0vej 12 • 8600 Silkeborg 
TIf. 72 54 30 00' Fax 86 80 47 30· CVR 33157274. FAN 5798000860322. shl@nst.dk·www.nst.dk 

Milj0ministerlet 
Naturstyrelsen 

S0h0jlandet 
J.nr. NST-321-04969 
Ref.ola 
Den 14. januar 2015 

Lottku
Maskinskrevet tekst
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fredskovspligten genindtrreder. Naturstyrelsen drager i sa fald omsorg for, at 
fredskovspligten igen noteres i matriklen. 

Redegereise for sagen 
Region MidtjyIland har med mail af 18. august 2014 fremsendt en ans0gning om 
tiIIadelse til indvinding af rastoffer pa matr. nr. 11 a "'rum By, "'rum i Hedensted 
Kommune. 

Det drejer sig om en mindre skovparcel pa ca. 1,4 ha, og arealet indgar i den 
regionale rastofplan fra 2014. 

Det fremgar af ans0gningen, at der er udarbejdet en retableringsplan efter endt 
gravning til naturformal, idet der aniregges S0er, plantes ny skov og udlregges 
arealer til h0slet. 

Den 5. januar 2015 har Naturstyrelsen modtaget en naturvurdering af 
gravomradet og skoven ved Penthalegard fra Hedensted Kommune. 

Ud for "'rum Dambrug Jigger der en mindre eng, der er beskyttet efter 
naturbeskytteisesiovens § 3. Da engen ikke indgar i rastofgraveomrlldet, vurderes 
engen ikke at b\ive negativt pavirket af graveprojektet. Det er det eneste areal med 
beskyttet natur i omradet. Rohden A vurderes ikke at b\ive pavirket af 
rastofgravningen. 

EF habitatmu 
I omradet er der fundet forekomster af 7 arter pa habitatdirektivets bilag IV, inden 
for et 10 km x 10 km kvadrat. Pavirkningen af disse arter vurderes som f0lgende: 

Marsvin, odder og strandtudse forekommer ikke i omrlldet eller 
forekommer i naturomrader uden relevans for rastofgravningen. En vurdering af 
disse tre arter er derfor irrelevant. 

Levesteder for markfirben, spidssnudet fr9 og stor vandsalamander Jigger 
ikke i umiddelbar nrerhed af rastofgraveomrlldet. Det vurderes derfor, at 
rastofgravningen ikke viI pavirke bestande af de tre arter. 

Sydfiagermus har kun kolonier i huse og er strerkt knyttet til menneske. Den viI 
derfor ikke b\ive pavirket af freldning af reldre skov, som viI ga forud for 
rastofudvindingen ved Penthalegard. Det vurderes derfor, at sydflagermus ikke 
pavirkes negativt af rastofgravningen. 

Samlet vurderes rastofgravningen ved Penthalegard derfor ikke at fa negativ 
indflydelse pa beskyttet natur eller sarbare arter pa habitatdirektivets bilag IV. 

EF habitat- eller fuglebeskyuelsesomrade 
Arealet er ikke be\iggende i Natura 2000-omrllde 

8egrundelse for afgereisen 
Efter skovlovens § 6, stk. 1 kan fredskovsp\igten ophreves pi!. et areal, som elDskes 
anvendt til andet formal, nar srer\ige grunde taler for det. 

Praksis for ophrevelse af fredskovsp\igten er restriktiv. I praksis gives kun tilladelse 
til ophrevelse af fredskovsp\igt pa arealer, som 0nskes anvendt til andet end 
skovdrift, safremt der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og safremt 
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hensynet til overordnede samfundsmressige formAl vejer tungere end hensynet til 
at bevare arealet som fredskov. 

I et omrade, der i regionplanen er udpeget som regionalt graveomrade, 
forudsrettes det som udgangspunkt, at den samfundsmressige afvejning af 
hensynet til at kunne udnytte eksisterende rastofforekomster overfor hensynet til 
at bevare fredskoven er sket i forbindelse med fastlreggelsen af graveomrideme. 

Der er vrerdifulde rastoffer i graveomrlidet, og der er vresentlig samfundsmressig 
interesse i at udnytte disse rastoffer. Ans0ger er indstillet pa at tage vresentlige 
hensyn til omradets naturvrerdier f0r, under og efter gravning. 

Det pagreldende areal er i regionplanen udlagt som regionalt graveomrllde. 
Hverken planlregningsbestemmelser, fredninger eller servitutter er til hinder for 
gravningen. 

Pa den baggrund finder Naturstyrelsen, at der kan gives tilladelse til 
rastofgravningen pa de ovennrevnte vilklIr. 

Klagevejledning m.v.,jf. § 60 og §§ 62 - 64 i skovloven 
Afg0relsen kan paklages til Natur- og Milj0k1agenrevnet. F01gende er 
k1ageberettigede: 
• Adressaten for afg0relsen. 
• Enhver, som i 0vrigt har en individuel vresentlig interesse i sagen. 
• En bemrt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. 
• Landsdrekkende foreninger og organisationer, hvis hovedformlll er beSkyttelse 

af natur og milj0. 
• Landsdrekkende foreninger og organisationer, som efter deres formal 

varetager vresentlige rekreative interesser, nar afg0relsen bemrer sadanne 
interesser. 

• Lokale foreninger og organisationer, som har en vresentlig interesse i 
afg0relsen. 

K1agefristen er 4 uger. K1agen indgives skriftligt til Naturstyrelsen S0h0jlanet, 
Vejls0Vej 12,8600 Silkeborg, som derefter sender k1agen til Natur- og 
Milj0k1agenrevnet sammen med afg0relsen og det materiale, der er indgaet i 
sagens bed0mmelse. Du vii fa besked fra Naturstyrelsen, hvis andre end du selv 
k1ager. 

Det er en betingelse for Natur- og Milj0k1agenrevnets behandling af en k1age, at der 
indbetales et gebyr til Natur- og Milj0k1agenrevnet. K1agegebyret er fastsat til 500 

kr. 

K1ageren vii Ia en opkrrevning pa gebyret fra Natur- og Milj0k1agenrevnet, som skal 
betales inden 14 dage. Gebyret tilbagebetales, hvis k1ageren far helt eller delvis 
medhold, og i visse andre situationer, jf. § 2 i bekendtg0relse om gebyr for 
indbringelse afklagerfor Natur- og Milj0k1agenrevnet m.v., som kan findes pa 
Natur- og Milj0k1agenrevnets hjemmeside: www.nmkn.dk. 

Tilladelsen rna ikke udnyttes, f0r k1agefristen er udl0bet. Hvis der k1ages over 
afg0relsen, rna tilladelsen ikke udnyttes, f0r Natur- og Milj0k1agenrevnet har 
truffet afg0relse eller bestemmer andet. 

Hvis du viI indbringe afg0relsen for dornstolene, skal sagen anlregges inden 6 
maneder fra meddelelsen af afg0relsen. 
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Du er velkommen til at ringe til Naturstyrelsen pA tlf. nr. 7254 3000, hvis dn har 
sp0rgsmAi til afg0relsen. 

Kopi til: 
• Eventuelle klageberettigede med vresentiig individuel interesse i sagen 
• Dansk Botanisk Forening nbu@snm.ku.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedlilgade 20, 2100 Khh. '" dn@dn.dk 
• FriluftsrMet, kredsformanden jankarnoe@gmail.com 
• Dansk Ornitologisk Forening centralt natur@dof.dk samt kommuneafdelingen 

afDOF hedensted@dof.dk 
• Hedensted Kommune mail@hedensted.dk 
• Miljlil, Region Midtjylland lotte.banke@ru.rm.dk 

Naturstyrelsen er bemyndiget til at trreffe afgBrelse p& miljBministerens vegne i medfBr af § 

17 i bekendtgBrelse om henl.,ggelse af opgaver og befBjelser til Naturstyrelsen (nr. 973 af 

29. august 2014). 
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Miljø - Region Midtjylland 
Emil Møllersgade 41 
8700 Horsens 
 
Fremsendt elektronisk til Lotte Banke 
lotte.banke@ru.rm.dk 
samt til orientering af Michael Mortensen 
mm@hm-as.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr. bemærkninger til tillæg til råstoftilladelse jf. Råstoflo-
vens §3. 
 
 
Hermed Horsens Museums bemærkninger jf. Råstoflovens §3 til 
Tillæg 2 til råstoftilladelse for (tillægs)område 2 i råstofgraven ved 
Penthalegård, jf. fremsendt materiale af 15-12-2014.  
 

 
Det ansøgte område fremstår med grøn indramning. 

 
 
Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet samt en be-
sigtigelse sammen med indvinder Michael Mortensen, HM grus 
A/S og vi har følgende bemærkninger: Det ansøgte areal er belig-
gende i nordlig forlængelse af det af museet undersøgte område, 
som dækkes af råstoftillæg 1. Området henligger i fredskov med 
en gammel bevoksning af primært bøgetræer, som står pænt 
spredt. Området består af en bakke, som oprindeligt har været et 
af de højeste punkter i nærområdet. Bakken afgrænses mod nord 
af en erosionsdal, som går ned til den mod vest liggende Ørum 
Ådal. Bakkens sider har vekslende skråninger, hvoraf nogle synes 
så stejle, at risikoen for at finde fortidsminder er begrænsede. 
Toppen af bakken, derimod, udgør en pænt stor og helt plan flade, 

Uddannelse og Arbejdsmarked 
Horsens Museum 

 
Sundvej 1A, Postboks 42 

8700 Horsens 
Telefon: 76292350 

 
musamk@horsens.dk 

www.horsensmuseum.dk 
 
 

Sagsnr: HOM 2504  
 

Dato: 7. januar 2015 

mailto:lotte.banke@ru.rm.dk
mailto:mm@hm-as.dk
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hvor det bestemt ikke kan udelukkes, at der kan være bevarede 
fortidsminder under mulden. Museet har som nævnt foretaget en 
arkæologisk udgravning syd for bakken, hvor det blev påvist spor 
af bopladsaktiviteter fra både stenalder og bronzealder. Det vil der-
for være museets klare anbefaling, at der forud for indvindingen fo-
retages en arkæologisk forundersøgelse med henblik på at fastslå 
omfanget af eventuelle fortidsminder.” 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 

 
Anne Mette Kristiansen 
Museumsinspektør 
 
Telefon direkte: 76292363 
musamk@horsens.dk 
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