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1 Indledning 
 

Graveområdet Sandmosen ligger i Tranum Klitplantage i Jammerbugt kommune, 
se Figur 1.1. Graveområdet indeholder store mængder hvidt sand i en kvalitet, der 
er efterspurgt til blandt andet hvid cement. Hvidt sand er karakteristisk ved et 
lavt jernindhold og er en sjælden og værdifuld sandressource.  

Prøveboringer i 2005 har vist, at tykkelsen af sandressourcen i området varierer 
mellem 1-9 meters tykkelse. Naturstyrelsen Vendsyssel ejer arealet og ønsker at 
udnytte denne sjældne ressource og vil med den rette efterbehandling kunne ska-
be et nyt naturområde, der forventes at fremstå mere varieret landskabeligt og 
med en mere artsrig natur end det er tilfældet inden for plantagen i dag. Natur-
styrelsen har indsendt en VVM-anmeldelse på et projektområde på 170 ha og ef-
terfølgende ansøgt om tilladelse til indvinding af hvidt sand inden for en del af 
projektområdet på ca. 80,4 ha.  

 
Figur 1.1. Projektområdet er beliggende i Tranum Klitplantage syd for Blokhus og sydvest 
for Kaas i Jammerbugt Kommune.  
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Råstofindvindingen er opdelt i fase 1, 2 og 3: 

Fase 1 er det areal på ca. 80,4 ha, Naturstyrelsen Vendsyssel har ansøgt 
om råstoftilladelse på.  
Fase 2 udgøres af arealet ligger vest for Millersvej og nord for et areal med 
et tilplantningsforsøg.  
Fase 3 er det resterende areal, hvor der er en indlandsklit samt tilplant-
ningsforsøget. 

I Fase 1 vurderes der at være hvidt sand til ca. 40 års forbrug. Der er foreløbig 
søgt om tilladelse til indvinding af hvidt sand i Fase 1. Når Fase 1 er færdig ind-
vundet, er den overordnede plan at fortsætte indvindingen af hvidt sand i Fase 2, 
og til sidst indvindes Fase 3. Se Figur 4.1 med angivelse af faserne 1-3. 

Fase 2 og 3 vil kræve nye ansøgninger om råstoftilladelse og sandsynligvis en ny 
vurdering af miljøpåvirkninger. Tidshorisonten for projektet forventes at være 
cirka 90 år ved en indvindingshastighed på 120.000 m3/år. 

Naturstyrelsen Vendsyssel har valgt i forhold til VVM-bekendtgørelsen at anmel-
de alle tre faser for at sikre en helhedsvurdering af projektområdet og en samlet 
planlægning for efterbehandlingen af landskabet efter indvinding. Dermed sikres 
det, at hele arealet indgår i de vurderinger, der har ligget til grund for placeringen 
af Fase 1. 

I VVM-redegørelsen omtales 3 områder: 

Projektområde: Området udgør et areal på ca. 170 ha og fremgår af Figur 1.2 
og Figur 1.3 Projektområdet udgør stort set den resterende, ikke udgravede del af 
det af Region Nordjylland udpegede graveområde ”Sandmosen”. VVM-
redegørelsen og de undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med VVM-
proceduren, omfatter hele projektområdet og de omkringliggende natur-, plan- 
og miljøforhold, der evt. kunne blive påvirkede af en fortsat råstofgravning i gra-
veområdet Sandmosen. 
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Figur 1.2. Projektområdet afgrænses mod syd af Kanalvejen og mod nord af ca. 280 me-
ter plantagebevoksning op til Rødhusvejen. Mod vest afgrænses området af Bratbjerg-
vej/Rødhusvej (Brovst) og mod øst grænser det op til det eksisterende råstofindvindings-
område. 

Ansøgt råstofindvindingsområde: Det område Naturstyrelsen Vendsyssel 
har søgt om råstoftilladelse på. Området udgør ca. 80,4 ha, og der vurderes at væ-
re hvidt sand til ca. 40 års forbrug. Det ansøgte råstofindvindingsområde udgør 
som ovenfor nævnt Fase 1, se Figur 1.3.  

Graveområde: Regionsrådet skal i henhold til råstoflovens § 5a udarbejde en 
plan for indvinding af og forsyning med råstoffer, herunder udlæg af graveområ-
der og interesseområder i råstofplanen. Region Nordjylland har i henhold til rå-
stofloven (LBK nr. 657 af 27/05/2013) bl.a. udlagt graveområdet ”Sandmosen” i 
den gældende Råstofplan 2012. Afgrænsningen af graveområdet ”Sandmosen” 
fremgår af nedenstående Figur 1.3.  
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Figur 1.3. Projektområdet, som er den resterende uudnyttede vestlige del af graveområ-
det ”Sandmosen”, udgør ca. 170 ha, og det ansøgte råstofindvindingsområde, som er be-
liggende inden for projektområdet, udgør ca. 80,4 ha. 
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2 Ikke teknisk resumé 
 

2.1 Indledning 
Der har igennem mange år været indvundet hvidt sand ved Tranum Klitplantage i 
råstofgraveområdet Sandmosen. I Sandmosen forekommer den eneste kendte 
kortlagte ressource af hvidt flyvesand med lavt jernindhold, der umiddelbart er 
mulig at indvinde. Det hvide sand har et lavt jernindhold, hvilket er et kvalitets-
krav i fremstillingen af blandt andet hvid cement. De hvide cement bruges bl.a. til 
hvid beton. Hvid cement udemærker sig, ud over den hvide farve, ved at være 
særlig velegnet til højstyrkebeton.  
 
Projektområdet, der er blevet miljøvurderet, er på ca. 170 ha og udgør den ikke 
udnyttede vestlige del af grave området ”Sandmosen”, der er udlagt i Råstofplan 
2012 for Region Nordjylland. Da der vurderes at være hvidt sand i projektområ-
det til ca. 90 år, er projektområdet blevet opdelt i en Fase 1, Fase 2 og Fase 3. 

2.2 Projektet 
Naturstyrelsen Vendsyssel, der ejer arealet, har søgt Jammerbugt Kommune om 
tilladelse til indvinding af det hvide sand inden for ca. 80,4 ha. af projektområdet 
– Fase 1. Det er, med den forventede indvindingsfrekvens på ca. 120.000 m3 om 
året, hvidt sand til ca. 40 års indvinding.  

Indvindingen inden for det ansøgte råstofindvindingsområde vil foregå i etaper, 
og muld og overjord/overskudssand bliver placeret i depoter og bruges i forbin-
delse med den løbende efterbehandling af området. 

Råstofindvindingen, som kommer til at foregå fra øst mod vest, vil foregå uden 
dræning. Der graves til i varierende dybder ned til 7-9 meter under nuværende 
terræn. Der bliver holdt afstand til blandt andet veje, ejendomsskel og til beskyt-
tet natur. 

Der er udarbejdet en overordnet graveplan, der lægger rammerne for graveret-
ningen inden for projektområdet. Der er udarbejdet en overordnet efterbehand-
lingsplan for hele projektområdet, som udgøres af Faserne 1, 2 og 3, samt en mere 
detaljeret efterbehandlingsplanen for Fase 1. Når råstofindvindingen har fundet 
sted i projektområdet, skal det færdiggravede areal efterbehandles til naturformål 
og vil kunne anvendes rekreativt.  

Påbegyndelsen af indvindingen i Fase 2 forventes ikke at være aktuel før om ca. 
40 år. Det må forventes, at der til den tid vil skulle udarbejdes en ny miljøvurde-
ring. 
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Skovdriften fortsætter på arealerne indtil indvindingen påbegyndes i de enkelte 
etaper. Skoven kan således bruges rekreativt indtil de enkelte etaper åbnes efter-
hånden som gravningen skrider frem mod vest. Mod øst kan de færdiggravede og 
efterbehandlede etaper ligeledes bruges rekreativt. Der vil være to etaper åbne ad 
gangen; én etape der graves og efterbehandles i og én vestligere etape hvor der 
graves i.  

Landskabet i det efterbehandlede projektområde bliver mere vådt, end der er in-
den råstofindvindingen og der forventes at indfindes sig et mere varieret dyre- og 
planteliv i området.  

Råstofgravens driftstider vil være mandag – fredag 06.00 -18.00. Der vil ikke un-
der normale omstændigheder ske indvinding eller være åbent for udlevering af 
hvidt sand i weekender og på helligdage.  

2.3 Eksisterende forhold 
Området er et småt kuperet klitlandskab. Vegetationen i projektområdet er 
stærkt præget af, at området har været drevet som nåletræsplantage de seneste 
mange år, og at der findes en næringsfattig sandjord. På denne magre jord er der 
således hovedsagelig plantet nåletræer, mens der i langt mindre grad er plantet 
løvtræer.  

2.4 Miljøpåvirkninger 
Det landskabelige udtryk vil blive væsentligt ændret fra at være et landskab, der 
hovedsagelig præges af en drænet plantage med nåle- og løvtræer til et noget la-
vere beliggende areal med lysåben beplantning, overdrevsarealer og områder med 
åbent vandspejl. Naturværdien og landskabsoplevelsen i det efterbehandlede 
landskab vurderes overordnet at blive forbedret bl.a. ved, at de efterbehandlede 
arealer ikke længere drænes, og fordi de lysåbne naturtyper og søer og fugtige bi-
otoper vil tiltrække et rigt dyreliv, bl.a. traner som yngler i de efterbehandlede 
gravesøer i den østlige del af graveområdet.  

Herudover vil indvindingsaktiviteterne påvirke området med støj, støv og trafik.  

Støjen fra maskinerne vurderes at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdier.  

Støv vurderes ikke at blive et problem uden for råstofindvindingsområdet. Omgi-
velserne er godt skærmet af nogle tykke bræmmer med træbevoksning, hovedsa-
gelig med nåletræer. Produktionsdynger og grusvej vil blive vandet i det omfang, 
at der opstår støvgener for befolkningen uden for råstofindvindingsområdet. 

Trafikken til og fra området vurderes at blive 30 lastbiler til området og 30 lastbi-
ler ud af området igen - dvs. i alt ca. 60 lastbiler om dagen, hvilket er svarende til 
ca. 6,3 % af årsdøgntrafikken på Rødhusvej. Trafikbelastning vil være på cirka ni-
veau som trafikbelastningen fra råstofgraven øst for projektområdet.  
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Der kan opstå et senarie, hvor råstofindvindingen i projektområdet påbegyndes, 
inden råstofgraven øst for projektområdet er færdiggravet. Skulle det blive tilfæl-
det, vil der være en øget trafikbelastning på op mod 60 lastbiler til området og 60 
lastbiler ud af området igen - dvs. i alt ca. 120 lastbiler om dagen. Dette scenarie 
er dog kun muligt i en kortere årrække, hvorefter ressourcen mod øst vil være 
færdigindvundet.  

2.5 Bilag IV-arter  
Spidssnudet frø yngler i et mindre antal ved Rødhusvej, dette område bliver dog 
ikke bortgravet. Spidssnudet frø og strandtudse findes i graveområde øst for pro-
jektområdet. Ynglestederne vurderes ikke at blive påvirket væsentligt af projektet 
i driftsfasen. I det efterbehandlede projektområde forventes der at kunne blive 
nye egnede ynglesteder til padder. 

Markfirben findes ikke i projektområdet, og projektet har ikke nogen negativ ef-
fekt på artens nuværende forekomst. I det efterbehandlede projektområde for-
ventes der at kunne blive nye, potentielle ynglepladser for markfirben. 

Projektet har heller ikke nogen negativ effekt for odder, der ikke forekommer i 
projektområdet. Fremkomsten af vandområder som følge af gravningen eller ved 
efterbehandlingen af graveområdet i form af etablering af søer vil kunne skabe 
bedre forhold for odderen.  

Med hensyn til flagermus vil etablering af vandarealer i projektområdet betyde, at 
den mest sandsynligt forekommende art i området, vandflagermus, vil få bedre 
forhold.  

Ingen af Bilag IV-arterne vurderes at blive væsentligt påvirkede af råstofindvin-
dingen i projektområdet. 

2.6 Mulige afværgeforanstaltninger og monitering 
I forbindelse med en undersøgelse af okker koncentrationerne i projektområdets 
grøfter, blev det konstateret, at okkerindholdet i drænvandet var meget højt. Pro-
jektet blev tilpasset, så der ikke sker bortledning af vand under indvinding, hvil-
ket er i overensstemmelse med Naturstyrelsens planlægning og målsætninger for 
Tranum Klitplantage. Grøfterne vil løbende blive afskåret, efterhånden som grav-
ningen skrider frem i området.  Når området er færdiggravet vil alt overfladevand 
være holdt inden for projektområdet, og vandet vil kun forlade området ved ud-
sivning sammen med det overfladenære grundvand. Okkeren holdes hermed in-
den for området.  

Råstofmyndigheden vil, f.eks. i forbindelse med det tilbagevendende råstoftilsyn, 
overvåge, at der ikke udledes drænvand fra råstofindvindingsområder og efterbe-
handlede områder inden for projektområdet.  
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3 Lovgrundlag og VVM 
proces 

 

3.1 VVM af projektet – begrundelse for VVM pligt 
Naturstyrelsen Vendsyssel har indsendt en VVM-anmeldelse på et projektområde 
på 170 ha. Da ansøgningen er på mere end 25 ha, er den direkte VVM-pligtig i 
henhold til bilag 1, pkt. 18 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1510 af 15/12/2010): 
” Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller 
tørvegravning på et areal over 150 hektar”.  
 

 
Figur 3.1. Projektområdet, som er den resterende, uudnyttede vestlige del af graveområ-
det ”Sandmosen”, udgør ca. 170 ha, og det ansøgte råstofindvindingsområde (Fase 1), 
som er beliggende inden for projektområdet, udgør ca. 80,4 ha. 

3.2 Proces og myndighedskompetence  
Naturstyrelsen Vendsyssel er lodsejer, bygherre og indvinder. Naturstyrelsen 
Vendsyssel har ansøgt om råstoftilladelse og anmeldt projektet til Jammerbugt 
Kommune. Jammerbugt Kommune har herefter videresendt ansøgningen og 
VVM-anmeldelsen til Naturstyrelsen, Tværgående Planlægning, der er myndig-
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hed for projekter og anlæg, hvor staten er bygherre jævnfør § 11, stk. 5 i VVM-
bekendtgørelsen. 

Naturstyrelsen Vendsyssel har efterfølgende ansøgt Jammerbugt Kommune om 
råstoftilladelse på ca. 80,4 ha. af projektområdet. Der er, med den forventede 
indvindingsfrekvens på ca. 120.000 m3 om året, hvidt sand til omkring 40 års 
forbrug/produktion.  

En råstoftilladelse til sand, sten og grus gives i henhold til råstoflovens § 9 nor-
malt kun for indtil 10 år ad gangen. I særlige tilfælde kan der gives tilladelse for 
en længere periode. Hvidt sand med et lavt indhold af bl.a. Fe2O3 er en særlig og 
sjælden ressource, og vedvarende forsyningssikkerhed af denne ressource sikres 
blandt andet ved, at der gives en råstoftilladelse, der strækker sig ud over 10 år.  

Råstoftilladelsen gives af råstofmyndigheden som enten vil være Jammerbugt 
Kommune eller Region Nordjylland, da Folketinget forventes at vedtage at myn-
dighedskompetencen til at udstede råstoftilladelser vil overgå fra kommunerne til 
regionerne pr. 1. juli 2014. 

Råstofmyndigheden giver tilladelsen efter råstofloven og stiller vilkår for grav-
ningen. Det er i VVM-redegørelsen refereret til de vilkår, der forventes at blive 
stillet i råstoftilladelse. Disse vilkår bliver stillet på baggrund af projektbeskrivel-
sen. Råstofmyndigheden foretager en afvejning om hvilke miljøpåvirkninger der 
er nødvendige at regulere samt hvor stor en miljøpåvirkning myndigheden vil til-
lade. 

Vilkårene, der vil blive knyttet til tilladelsen, vil blive taget op til revurdering efter 
henholdsvis 10, 20 og 30 år. En evt. vilkårsændring i råstoftilladelsen vil blive 
annonceret i henhold til gældende regler.  

Når de 80 ha. er færdigindvundet (Fase 1), kan der søges om en ny tilladelse til 
råstofindvinding i den nordvestlige del af projektområdet (Fase 2), og det må for-
ventes, at der skal foretages en ny miljøvurdering af området. Først når Fase 2 er 
færdigindvundet, kan der søges om indvinding i Fase 3. 

VVM-redegørelsen med miljørapport er udgivet sammen med kommuneplantil-
lægget. VVM-myndigheden kan i henhold til planlovens regler (LBK nr. 587 af 
27/05/2013) anmode bygherren om at give de oplysninger og foretage de under-
søgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, 
når bygherren påtænker at etablere VVM-pligtige anlæg. I de fleste sager sker 
dette ved, at bygherren udarbejder et udkast til VVM-redegørelse, som så færdig-
redigeres i samarbejde med VVM-myndigheden. Det er VVM-myndigheden, der 
er ansvarlig og som gennemfører af den offentlige høring af forslaget til kommu-
neplantillæg med VVM-redegørelsen og miljørapport.  

Når den offentlige høring er afsluttet udarbejder Naturstyrelsen Tværgående 
Planlægning en sammenfattende redegørelse for resultatet af høringen, som fore-
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lægges Jammerbugt Kommune. Når kommunens udtalelse foreligger, tager Na-
turstyrelsen Tværgående Planlægning endeligt stilling til, om projektets påvirk-
ninger af miljøet med de angivne afværgeforanstaltninger er acceptable. I givet 
fald udsteder Naurstyrelsen Tværgående Planlægning et kommuneplantillæg for 
indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage til Jammerbugt Kommune. Rå-
stofmyndigheden kan herefter meddele Naturstyrelsen Vendsyssel en råstoftilla-
delse på givne vilkår.  

3.3 Miljøvurdering af kommuneplantillægget 
Den miljøvurdering, der følger af VVM-reglerne, tilgodeser kravene til miljøvur-
dering af kommuneplantillægget i henhold til miljøvurderingsloven (LBK nr. 939 
af 03/07/2013) med nogle få undtagelser: Dette gælder bl.a. høringen af berørte 
myndigheder i forbindelse med fastlæggelsen af undersøgelsesindholdet, som ik-
ke umiddelbart er opfyldt med VVM-reglernes idefase. Der er derfor sket en di-
rekte henvendelse til berørte myndigheder som led i idefasen for at sikre lovens 
opfyldelse. Der er ligeledes tilvejebragt et overvågningsprogram, og der vil blive 
udarbejdet en sammenfattende redegørelse inden kommuneplantillægget vedta-
ges endeligt. 

3.4 Tilladelser og dispensationer 
Følgende tilladelser og dispensationer er forbundet med den planlagte råstofind-
vinding i Tranum Klitplantage: 

Råstofloven 
Råstoftilladelsen gives af råstofmyndigheden som enten vil være Jammerbugt 
Kommune eller Region Nordjylland, da Folketinget forventes at vedtage at myn-
dighedskompetencen til at udstede råstoftilladelser vil overgå fra kommunerne til 
regionerne. Råstoftilladelsen gives i medfør af råstofloven (LBK nr. af 
27/05/2013). 

Vandforsyningsloven 
Jammerbugt Kommune vil skulle give en tilladelse i medfør af vandforsyningslo-
ven (LBK nr. 635 af 07/06/2010) til gravning under grundvandsspejl 

Vejloven 
Herudover vil Jammerbugt Kommune skulle give tilladelse efter vejloven (LBK 
nr. 1048 af 03/11/2011) til en ny overkørsel til Rødhusvej, Kaas.  

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv. 
Jammerbugt Kommune vil desuden skulle give en tilladelse i henhold til be-
kendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv. (BEK nr. 1436 af 
11/12/2007) ved regulering af vandløb, anlæg af nye vandløb mm.  

Skovloven 
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Hele klitplantagen er omfattet af fredskovspligt. Det er Naturstyrelsen Sønderjyl-
land, der har myndighedskompetencen til at give dispensationen efter skovloven 
(LBK nr. 678 af 14/06/2013). 

Planloven, VVM-bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven 
Det er Naturstyrelsen, Tværgående planlægning, der udarbejder kommuneplan-
tillægget med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport. Miljørapporten er 
udarbejdet som en integreret del af VVM-redegørelsen. Den samlede miljøvurde-
ring er udarbejdet i henhold til reglerne i både planloven (LBK nr. 587 af 
27/05/2013), VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1510 af 15/12/2010) og miljøvurde-
ringsloven (LBK nr. 939 af 03/07/2013).  

3.5 Læsevejledning 
VVM-redegørelsen er opbygget således:  

Kapitel 1 indeholder indledningen.  

Kapitel 2 indeholder det ikke tekniske resume af VVM-redegørelsen og miljørap-
porten. Resuméet er udarbejdet af Naturstyrelsen Tværgående Planlægning som 
ansvarlig myndighed i samarbejde med Naturstyrelsen Vendsyssel som bygherre 
og Jammerbugt Kommune som natur- og miljømyndighed.  

Kapitel 3 indeholder lovgrundlaget og VVM-processen, og hvilke tilladelser og di-
spensationer der vil være nødvendige for gennemførelsen af projektet.  

Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af baggrunden for og formålet med projektet.  

Kapitel 5 indeholder projektbeskrivelsen med råstofgravens beliggenhed, grave-
plan og efterbehandlingsplan mv.  

Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af alternativer. 

Kapitel 7 indeholder en beskrivelse af planforholdene  

Kapitel 8 indeholder en beskrivelse og en vurdering af natur, flora og fauna. 

Kapitel 9 indeholder en beskrivelse af eksisterende forhold og en vurdering af 
landskab, geologi og jordbundsforhold. 

Kapitel 10 indeholder en beskrivelse af eksisterende forhold, en afrapportering af 
feltundersøgelse og en vurdering af grundvand og overfladevand, herunder ok-
kerproblematikken. 

Kapitel 11 indeholder en beskrivelse og vurdering af støvgener. 

Kapitel 12 indeholder en beskrivelse og vurdering af støjgener. 

Kapitel 13 indeholder en beskrivelse og vurdering af lysforhold. 
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Kapitel 14 indeholder en beskrivelse af jordforurening. 

Kapitel 15 indeholder en beskrivelse råstofforbrug(brændstofforbrug) og affalds-
frembringelse. 

Kapitel 16 indeholder en beskrivelse og vurdering af klimatiske forhold. 

Kapitel 17 indeholder en beskrivelse og vurdering af transport og trafikforholde-
ne. 

Kapitel 18 indeholder en beskrivelse og vurdering af kulturinteresser. 

Kapitel 19 indeholder en beskrivelse og vurdering af de rekreative interesser. 

Kapitel 20 indeholder en beskrivelse og vurdering af råstofgravningens påvirk-
ning af befolkningen og sundheden i øvrigt. 

Kapitel 21 indeholder en beskrivelse og vurdering af de socioøkonomiske forhold. 

Kapitel 22 indeholder en beskrivelse af andre projekter i området. 

Kapitel 23 indeholder en kort sammenfattende vurdering. 

Kapitel 24 indeholder en anbefaling af afværgeforanstaltninger.  

Kapitel 25 indeholder et forslag til et overvågningsprogram i henhold til miljø-
vurderingslovens (LBK nr. 939 af 03/07/2013) regler.  

Kapitel 26 indeholder beskrivelse af manglende viden.  

Kapitel 27 er en referenceliste.  

Kapitel 28 indeholder referencer til gældende lovgivning. 
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3.5.2 Ordliste 

Ansøgt råstofindvindingsområde Det område Naturstyrelsen Vendsyssel har 
søgt om råstoftilladelse på. Området udgør 
ca. 80,4 ha. 

DVR90 DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990) er 
det nationale højdereferencesystem. DVR90 
afløste i 2002 det gamle højdesystem DNN 
(Dansk Normal Nul). 

EF-fuglebeskyttelsesområde Et EF-fuglebeskyttelsesområde er ét af tre 
internationale naturbeskyttelsesområder, 
der samlet betegnes Natura 2000. Fuglebe-
skyttelsesområderne er udpeget for at be-
skytte og forbedre levevilkårene for vilde fug-
learter i EU. 

EF-habitatområde Et EF-habitatområde er ét af tre internatio-
nale naturbeskyttelsesområder, der samlet 
betegnes Natura 2000. Habitatområder ud-
peges for at beskytte og bevare bestemte na-
turtyper og arter af dyr og planter, som er af 
betydning for EU. 

Ferrioxid (Fe2O3) Flyvesand med et lavt indhold af Fe2O3 ind-
går i produktionen af hvid cement. Jernind-
holdet er bestemmende for hvidheden af 
klinkerne, der bruges i cementfremstillingen. 

Geologisk profil Et udsnit igennem jordlagene, f.eks. en klint 
eller en ubehandlet gravefront. Profilet inde-
holder data om den geologiske udvikling i 
området. Det kan anvendes til undervisning 
og forskningsbrug.  

Graveområde Et graveområde er et område, som af regio-
nen er reserveret til råstofindvinding i en 
gældende råstofplan. 

Habitatdirektivet EU direktiv, der har til formål at sikre sårba-
re og truede habitater og arter. (Direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992). 

Natura 2000 område Natura 2000 omfatter EF-fuglebeskyttelses-
områder, EF-habitatområder samt Ramsar-
områder. Habitatområderne og fuglebeskyt-
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telsesområderne er udpeget på baggrund af 
EU-fuglebeskyttelses-direktivet og EU-
habitatdirektivet. Ramsarområderne er ud-
peget på grundlag af Ramsar konventionen, 
som er en international aftale mellem mange 
lande.  

Projektområde  Projektområdet er det område (på ca. 170 
ha), der er blevet miljøvurderet i nærværen-
de rapport.  

Ramsarområde Ramsarområder er beskyttede vådområder 
med særlig betydning for fugle. Ramsarom-
råderne ligger alle inden for grænserne af 
fuglebeskyttelsesområderne og er således 
omfattet af EU-beskyttelsen. 

Ressourcer  En ressource er i denne rapport defineret 
som en kortlagt eller undersøgt råstoffore-
komst.  

Råstofinteresseområde Et område hvor regionen finder en vis sand-
synlighed for at finde egnede råstoffer. Om-
råderne må ikke tages i brug til formål, som 
kan være til gene for fremtidig udnyttelse af 
eventuelle forekomster. 

Råstofloven Lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 - 
Råstofloven.  

Råstofmyndighed Råstoftilladelsen udstedes af Jammerbugt 
kommune. Det forventes dog at myndig-
hedskompetencen fra den 1. juli 2014 over-
går fra kommunerne til regionerne. Derfor 
kan det blive Region Nordjylland, der bliver 
den myndighed, som udsteder råstoftilladel-
sen. Råstofmyndigheden er, den på det tids-
punkt, gældende myndighed for råstofområ-
det. 

Råstofplan Råstofplanen er fastlagt i råstofloven som 
følge af kommunalreformen. Råstofplanen 
har til formål at sikre den fremtidige indvin-
ding af råstoffer. Det er regionerne, der ud-
arbejder råstofplanerne. 
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Råstoftilladelse En geografisk afgrænset tilladelse, givet i 
medfør af råstofloven, der nærmere angiver 
vilkår om gravedybder, afstand til skel, tids-
horisont, støj, støv, vibrationer, efterbehand-
ling mv. 

VVM VVM betyder Vurdering af Virkningerne på 
Miljøet. Formålet med VVM er at sikre, at 
der gennemføres en vurdering af de påvirk-
ninger, som bl.a. råstofindvindinger har på 
naturen og miljøet samt, at offentligheden 
får mulighed for at komme med bemærknin-
ger, inden myndigheden træffer afgørelse. 
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4 Baggrund for projektet 
 

Der har i Sandmosen i Tranum Klitplantage igennem mange år være indvundet 
hvidt sand. Den tilbageværende mængde sand inden for område øst for projekt-
områder rækker til ca. 3-4 års behov med den nuværende indvindingstilladelse. 
Der er derfor behov for at igangsætte planlægningen for indvindingen i den vest-
lige del af det regionale graveområde Sandmosen.  

Flyvesand med et lavt indhold af Fe2O3 indgår i produktionen af hvid cement. 
Jernindholdet er bestemmende for hvidheden af klinkerne, der bruges i cement-
fremstillingen. Hvidt sand er en sjælden ressource og bør derfor kun anvendes til 
produkter, hvor der bl.a. skal være et lavt jernindhold, f.eks. til hvid cement og 
lignende produkter. Denne forudsætning er i overensstemmelse med råstoflovens 
formålsparagraf og vil fremgå af vilkårene for tilladelsen. 

I dette projekt er der ansøgt om tilladelse til indvinding af op til 120.000 m3 hvidt 
sand årligt. Det er tidligere kortlagt (Andreassen & Hvidberg, 2005), at den sam-
lede tilgængelige ressource af hvidt sand inden for projektområdet er på ca. 9 
mio. m3. På baggrund af tidligere indvinding i Sandmosen vurderes det, at der er 
sand til ca. 90 års forbrug inden for projektområdet.  

Selvom der kun er søgt om tilladelse til råstofindvinding på en del af projektom-
rådet, har Naturstyrelsen Vendsyssel valgt at lave en samlet miljøvurdering af he-
le projektområdet. Dette er gjort ud fra et ønske om bl.a. at få udarbejdet en sam-
let efterbehandlingsplan for området efter endt råstofindvinding. Derfor er hele 
projektområdet besigtiget og undersøgt i marts 2013 med hensyn til tilstedevæ-
relse af § 3 natur, bilag IV-arter, fredede, truede og sjældne arter, ligesom der ul-
timo marts 2013 er foretaget en besigtigelse af landskabsforholdene i hele pro-
jektområdet.  

Projektområdet er opdelt i 3 faser, som beskrevet i indledningen, og vist på Figur 
4.1 på næste side. 

Der er som udgangspunkt udarbejdet en overordnet efterbehandlingsplan, der 
forholder sig til efterbehandlingen af hele projektområdet. Da projektet har en 
meget lang tidshorisont, kan den samlede efterbehandlingsplan betragtes som en 
ideskitse. Der er udarbejdet en mere detaljeret efterbehandlingsplan for Fase 1 og 
Fase 2. Arealerne vil løbende blive efterbehandlet efter principperne i efterbe-
handlingsplanen. Der vil kunne planlægges yderligere stier mv., når man om ca. 
40 år, hvor Fase 1 forventes at være afsluttet, skal tage stilling til den videre grav-
ning og efterbehandling af den resterende nordvestlige del projektområdet. 
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Figur 4.1. Projektområdet. Området er beliggende i Tranum Klitplantage inden for det 
regionale graveområde ”Sandmosen. Projektområdet er opdelt i en Fase 1, Fase 2 og Fase 
3. Der er søgt om tilladelse til indvinding af hvidt sand i Fase 1. Fase 1 udgør et areal på 
ca. 80,4 ha, og det forventes, at der er hvidt sand til ca. 40 års forbrug. 

4.1 Formål med projektet 
Formålet med projektet er indvinding af hvidt sand, ved at give tilladelse til ind-
vinding af flyvesand, der overholder kvalitetskravene om et lavt Fe203-indhold 
mv., samt at fastsætte principperne for en efterbehandling, der sikrer en god na-
tur i området. 

Det er Naturstyrelsens hensigt, at råstofressourcen skal udnyttes fuldt ud, og at 
råstofferne jf. § 1 i råstofloven skal anvendes i forhold til deres kvalitet, dvs. til 
produkter hvor bl.a. et lavt jernindhold er påkrævet.  
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5 Projektbeskrivelse 
 

5.1 Beliggenhed 

Projektområdet er beliggende i Jammerbugt Kommune i Tranum Klitplantage, 
Rødhusvej 361, 9490 Pandrup og omfatter matr. nr. 68c Nr. Bratbjerg, Tranum 
og 95i Hune By, Hune, Jammerbugt Kommune. Projektområdet, der udgør ca. 
170 ha, er statsejet klitplantage. Hele området er omfattet af fredskovspligt.  

Området afgrænses af Bratbjergvej/Rødhusvej (Brovst) i vest og af et eksisteren-
de råstofindvindingsområde i øst. Mod nord afgrænses området af en linje ca. 
300 meter syd for Rødhusvej og mod syd af skovvejen Kanalvej. Skovvejen Mil-
lersvej gennemskærer området fra syd mod nord igennem områdets østlige del. 
Indkørsel (adgangsvejen) til det kommende råstofindvindingsområde er planlagt 
til at foregå via Rødhusvej. Området bliver ikke indhegnet, men indkørslen til det 
kommende råstofindvindingsområde vil uden for almindelig åbningstid være af-
låst/afspærret med hegn, bom, kæde eller lignende. 

 
Figur 5.1. Det ansøgte råstofindvindingsområde udgør den østlige og sydlige del af pro-
jektområdet (Fase 1). 
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Projektområdet er klitplantage, overvejende med nåletræer og nyligt afdrevne 
områder. Plantagen består i projektområdet primært af nåletræer, hvor sitkagran 
er dominerende med ca. 75 ha. Sitkagranerne er plantet i området mellem 1943 
og 1998. Endvidere er der områder med bjergfyr og fransk bjergfyr plantet i peri-
oden mellem 1951 og 1954. Herudover er der plantet skovfyr og østrisk fyr i 1945-
1946. Skovfyr er desuden plantet i 1989 og i 1996. Endelig er et delområde forsøg 
tilplantet med 14 forskellige arter, hvor af enkelte dog siden er fældet. Siden 1969 
er der plantet bælter med eg, særlig langs med Bratbjergvej og nord for Kræn 
Dals Bakker. 

På grund af den høje grundvandsstand i området, reguleres vandstanden i dag 
ved en passiv regulering i åbne grøfter. Dette er nødvendigt for at kunne opret-
holde skovdriften i området. Grøftesystemet fremgår af Figur 5.4. 

5.2 Projektområdet og det ansøgte råstofindvindingsområde 
Der er søgt om tilladelse til at indvinde råstoffer på et ca. 80,4 ha stort delareal 
inden for projektområdet (Fase 1). Projektområdet, det ansøgte råstofindvin-
dingsområde og den kommende vejadgang til området fremgår af ovenstående 
Figur 5.1. 

5.3 Indvindingen 
Indvindingen inden for det ansøgte råstofindvindingsområde vil foregå i etaper af 
ca. 100 meters bredde og ca. 500 meters længde. Muld og overjord/overskuds-
sand bliver placeret i volde med 200 meters mellemrum.   

 
Figur 5.2. Vådgravning i den eksisterende råstofgrav øst for projektområdet. Foto: Per 
Nissen Grøn, 31. marts 2013. 
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Overjord/overskudssand bruges i den løbende efterbehandling til opbygning af 
skrænter og landskabsmodellering. Mulden lægges i depot og bruges på de area-
ler, der ikke efterbehandles til overdrev – alternativt bortkøres mulden efter tilla-
delse fra råstofmyndigheden.  

Råstofindvindingen foretages af en person med to forskellige gravemaskiner. En 
gravemaskine til afrømning af overjorden og gravning under grundvandsspejlet, 
og en anden gravemaskine til det øvrige arbejde. En del af råstofindvindingen øst 
for projektområdet foregår under det sekundære grundvandsspejl. Indvinding 
under grundvandsspejlet foregår med gravemaskine på larvefødder og med en 
gravearm med en lang rækkevidde – se Figur 5.2. Ved en indvinding på større 
vanddybder kan det evt. blive nødvendigt at bruge en sandsuger, som pumper 
sandet op på land.  

Råstofindvinding i projektområdet vil foregå uden dræning, dvs. at vandet kun 
forlader området ved afstrømning igennem det sekundære grundvandsspejl. Se 
Afsnit 10.3 omkring okkerproblematik. 

Sandet placeres i miler, så det kan tørre. Læsning foregår med en gravemaskine, 
der betjenes af chaufføren på de lastbiler, der afhenter sandet. Lastbilerne er un-
der transporten overdækkede for ikke at belaste omgivelserne med støvgener. 

 
Figur 5.3. Chaufføren, der afhenter sandet, betjener selv gravemaskinen og læsser sandet 
på lastbilen. Foto Bjarke Huus Jensen, 8. april 2008. 
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5.4 Graveplan 
Det forudsættes, at der overordnet graves fra øst mod vest. Etaperne i projektom-
rådet vil typisk være ca. 100 m brede nord-syd gående graveetaper. Indvinder 
skal, med udgangspunkt i den overordnede graveplan, udarbejde en graveplan 
som viser etaperne – se Figur 5.6. Der vil være to etaper åbne ad gangen efter 
princippet, at etape 3 ikke kan påbegyndes før etape 1 er efterbehandlet og god-
kendt af råstofmyndigheden – og så fremdeles. Det er nødvendigt med mindst to 
etaper åbne ad gangen, så gravningen ikke går i stå, mens den foregående etape 
efterbehandles. Graveetapernes størrelse vil blive tilpasset indvindingshastighe-
den og behovet for at blande sandkvaliteterne.  

Det er jernindholdet, der er bestemmende for hvidheden af cementen. De udførte 
analyser af sandet i boringerne i projektområdet viser et varieret jernindhold fra 
0,18-0,41 % (Andreassen og Hvidberg, 2005). For at opnå en optimal udnyttelse 
af sandet, og samtidig overholde kvalitetskravene på et max. jernindhold på 0,4 % 
(med et gennemsnit på 0,25 %), vil sand med et lettere forhøjet Fe2O3-indhold 
blive blandet med sand med et lavere Fe2O3-indhold.  

 
Figur 5.4. Placering af gravesø/nedsivningsbassin i den sydlige del af etape 1. Arealet på 
søen kan udvides efter behov og efterfølgende ind i etape 2, når gravningen påbegyndes 
der. 

Der skal etableres en gravesø/nedsivningsbassin i den sydlige del af etape 1, in-
den gravningen for alvor påbegyndes på de nordlige arealer af etape 1. Søen skal 
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placeres omkring grøftesystemet, så der skabes en mindre sænkning, der stopper 
et evt. udløb mod øst og i øvrigt leder overfladevandet fra nord ned mod søen. 
Overfladevandet vil hermed blive indenfor gravearealet. Da bunden for tørvelaget 
ligger højt mod nord, vil vandet søge mod søen i projektområdets syd/østlige 
hjørne. Hvis der herudover etableres interne afvandingsgrøfter, skal dette gøres i 
samråd med råstofmyndigheden, og de skal fyldes op igen i forbindelse med ef-
terbehandlingen – senest i forbindelse med efterbehandlingen af den sidste eta-
pe. 

Som udgangspunkt skal ressourcen udnyttes optimalt. Der skal graves under 
grundvandsspejlet i den udstrækning, det er nødvendigt for udnyttelse af hele fo-
rekomsten af hvidt sand. 

5.4.1 Gravedybde 

Der må ikke graves dybere end ned til tørvelaget, der udgør den nedre grænse for 
flyvesandet – der er ikke observeret hvidt sand under tørvelaget. Tørvelagets be-
liggenhed fremgår af Figur 5.5 – angivet som bundkoten for sandforekomsten. 
Tørvelaget falder overordnet mod syd på arealerne øst for Millersvej. I den vestli-
ge del af det ansøgte område er tørvelaget beliggende imellem kote 6,4 og 8,9 
DVR90.  

5.4.2 Råstofmængde 

På baggrund af råstofkortlægningen (Andreasen & Hvidberg 2005) vurderes det, 
at der i gennemsnit ca. er 0,4 m overskudssand i området, der ikke overholder 
kvalitetskravene. Det giver ca. 680.000 m3 overskudssand inden for hele projekt-
området, og ca. 320.000 m3 overskudssand inden for det ansøgte råstofindvin-
dingsområde på ca. 80 ha. Det skal bemærkes, at mængdeberegningerne er et ud-
tryk for et groft estimat og sandsynligvis underestimerede. 

Det er beregnet, at der til fase 1 mindst skal bruges 380.000 m3 for at udføre en 
efterbehandling, der kun lige overholder de maximale skrænthældninger i efter-
behandlingsplanen. Det betyder, at der skal reserveres ca. 60.000 m3 sand til ef-
terbehandlingen. Det kan f.eks. gøres ved at der ikke graves så tæt på skel så 
skrænterne kan neddozes fremfor at blive opbygget fra bunden med sand fra 
overskudsdynger. Hvis det under indvindingen viser sig, at der er betydeligt mere 
overskudssand i området, skal sandet bruges til yderligere variationer i skrænt-
hældningerne, så terrænet får et mere naturligt udseende.  

5.4.3 Afstandskrav 

Der graves ikke tættere på vejmidte af Millersvej end 7 m i den nordlige del af 
området, hvor der ikke er givet tilladelse til gravning vest for vejen. I den sydlige 
del af området graves der igennem Millersvej, og vejen sænkes i henhold til efter-
behandlingsplanen.  
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Der må ikke graves nærmere § 3 områderne end 3 m.  

Hvis der på et senere tidspunkt søges om råstoftilladelse på de nordvestlige area-
ler, forventes Millersvej at skulle gennemgraves og forlægges i henhold til efter-
behandlingsplanen. 
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Figur 5.5. På luftfotoet ses en placering af råstofboringerne. Bundkoten markerer tørve-
lagets top. Terrænkoten er ligeledes angivet sammen med informationer om, hvor man i 
forbindelse med borearbejdet er truffet på det sekundære grundvandsspejl. Kilde: Andre-
asen & Hvidberg 2005). Luftfoto COWI, DDO. 
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Nedenstående Figur 5.6 viser den overordnede graveplan for Fase 1. Forekomsten 
er størst i den sydlige del af projektområdet, hvor etaperne også er mindre end i 
den nordlige del af området. Dette er kun en principskitse, som kan blive justeret 
i forbindelse med udarbejdelsen af graveplanen for at minimere den interne kør-
sel og flytning af materialer inden for området. Graveplanen skal godkendes af 
råstofmyndigheden, inden gravningen kan påbegyndes i området. Det er ligeledes 
råstofmyndigheden, der stiller vilkår om afstand til graveskel mv. 

 
Figur 5.6. Overordnet etapeplan for Fase 1, som udgør det ansøgte råstofindvindingsom-
råde.  Der skal graves fra øst mod vest i henhold til etapenummereringen. Etape 1 og 2 er 
valgt forholdsvist store for at give plads til den interne afvanding under gravningen. Det 
er planlagt at betjene det kommende råstofindvindingsområde med en vejadgang til 
Rødhusvej, som vist på luftfotoet. 
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5.4.4 Afrømning af muld og rydning af beplantning  

Skovdriften vil fortsætte på arealerne, indtil indvindingen påbegyndes i de enkel-
te etaper. Skoven vil blive ryddet på arealerne, og mulden vil blive rømmet af, in-
den det hvide sand kan indvindes. Se Figur 5.7.  

I henhold til borerapporten (Andreasen & Hvidberg, 2005) er der ingen overjord 
af betydning i området, der skal håndteres. Muldlaget er tyndt - i gennemsnit ca. 
20 cm. Flyvesandsforekomsten er beliggende umiddelbart under muldlaget. In-
den det hvide sand indvindes, skoves træerne og fjernes sammen med rodrester 
fra arealet. Herefter afrømmes mulden og lægges i depoter inden for indvindings-
arealet og vil blive brugt i forbindelse med efterbehandlingen. 

De dele af flyvesandsforekomsten, der ikke overholder kvalitetskravene (over-
skudssand), vil ligeledes blive lagt i depoter og brugt i forbindelse med efterbe-
handlingen til opbygning af skrænter mv. Det vurderes, at muld og over-
jord/overskudssand ikke giver anledning håndteringsproblemer. 

 
Figur 5.7. Billedet viser en påbegyndt etape i råstofgraven øst for projektområdet. Her ses 
tydeligt, hvordan sandforekomsten er beliggende umiddelbart under det tynde muldlag. 
Foto Bjarke Huus Jensen, 3. april 2008. 

5.4.5 Sikkerhedsstillelse 

Råstofmyndigheden vil stille krav om en økonomisk garanti på baggrund af den 
detaljerede graveplan. Garantien beregnes typisk som et ”worst case” scenarium, 
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hvor omkostningerne ved efterbehandlingen i de etaper, der er dyrest at efterbe-
handle, bestemmer sikkerhedsstillelsens størrelse.  

5.5 Arealanvendelse 
Projektområdet, der i Råstofplan 2012 er udlagt til graveområde, vil være offent-
ligt tilgængeligt, indtil råstofgravningen påbegyndes.  

Når råstofindvindingen har fundet sted i projektområdet, skal det færdiggravede 
areal efterbehandles til naturformål og vil kunne anvendes rekreativt. Terrænko-
ten vil være sænket, og det forventes, at der bliver mere vådt i området. Der vil 
over tid dannes særlig gode vækstbetingelser for specielle biotoper.  

5.6 Efterbehandlingsplan 
Der er udarbejdet en overordnet plan og retningslinjer i kommuneplantillægget 
for efterbehandlingen af de færdiggravede Faser 1, 2 og 3. Se Figur 5.8, Figur 5.9, 
Figur 5.10,Figur 5.11, Figur 5.10 og Figur 5.13.  
Figur 5.8. Efterbehandlingsplan for efterbehandling af Fase 1. Forlægningen af Millersvej 
skal være færdig, før der graves igennem skel til Fase 2, hvor den nordlige del af den op-
rindelige Millersvej bortgraves. 

 
5.6.1 Løbende efterbehandling 

Efterbehandling vil blive foretaget i takt med, at indvindingen af etaperne løben-
de afsluttes, se Figur 5.6 for graveetaperne i Fase 1. Når hele Fase 1 er færdiggra-
vet og efterbehandlet, vil den sydlige del af Fase 1, der udgøres af graveetaperne 
3-8, være efterbehandlet i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen - det 
samme gælder den sydlige halvdel af graveetaperne 1 og 2.  

I den nordlige del af etape 1-2 kan efterbehandlingen først endelig afsluttes, når 
Fase 2 indledes. Det vil være retningslinjerne i efterbehandlingsplanen for Fase 2, 
der herefter skal overholdes. Hvis der ikke bliver søgt om tilladelse til at grave i 
Fase 2, skal retningslinjerne i efterbehandlingsplanen for Fase 1 overholdes. In-
den Millersvej gennemgraves i skellet mellem Fase 1 og Fase 2, skal den forskudte 
Millersvej være anlagt mod øst, så der hele tiden er fri passage fra syd til nord. 

Det betyder, at den nordlige del af skræntanlæggene i Fase 1 mod skellet til Fase 2 
enten skal være etableret, når Fase 1 er færdigindvundet, eller at der skal være gi-
vet en ny tilladelse til at grave i Fase 2. Når tilladelsen til at grave i Fase 2 forelig-
ger, kan gravningen fortsætte mod vest, og det vil herefter være efterbehand-
lingsplanens Fase 2 der skal overholdes.   

Fase 2 forudsættes til den tid opdelt i graveetaper, der overholder efterbehand-
lingsplanen.   

Indlandsklitten vil jævnføre efterbehandlingsplanens faseopdeling først kunne 
indvindes i Fase 3. Klitten afgrænses mod øst af Millersvej og mod syd af af-
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grænsningen af Fase 1. Der vil i Fase 1 blive holdt afstand til klitten så efterbe-
handlingsvilkårene for Fase 1 overholdes.  

Om ca. 60 år, når Fase 3 kan påbegyndes, vil gravningen skulle planlægges såle-
des, at området kan efterbehandles efter rammerne i efterbehandlingsplanen for 
Fase 3. Vejkonstruktionen på Millersvej vil sandsynligvis skulle yderligere sikres, 
og placeringen evt. justeres i henhold til den større andel af våder arealer på dette 
tidspunkt. Dette kan reguleres i en ny råstoftilladelse og en evt. tilrettet efterbe-
handlingsplan.  

Gravning og efterbehandling skal til en hver tid overholde de overordnede ret-
ningslinjer for efterbehandlingsplanen. 

5.6.2 Områder med ”særlige hensyn” 

I efterbehandlingsplanens fase 1 og 2 er beskrevet fire områder med ”særlige hen-
syn”. Det drejer sig om beskyttet natur, bevaret landskab og træartsforsøgsområ-
de, se bl.a. afsnit 8.5 der beskriver § 3 naturen og afsnit 9, der beskriver land-
skabsforholdene i området. I fase 1 og 2 findes gravegrænsen i en afstand af ca. 50 
m til disse zoner med særlige hensyn – se Figur 5.8. Efterbehandlingen kan finde 
sted indtil en afstand på 30 m til zonegrænsen for størst mulig råstofudnyttelse.  

Der vil blive holdt en afstand på mindst 3 meter til hedearealet, der støder op til 
den sydøstlige afgrænsning af projektområdet. 

5.6.3 Terrænmodellering 

Terrænkurverne i efterbehandlingsplanen er udarbejdet ud fra en forventning 
om, hvor meget sand der reelt kan indvindes, og hvor stor mængde overskuds-
sand, der forventes at blive efterladt på gravelokaliteterne. Det er tørvelaget, der 
udgør den nedre grænse for sandforekomsten. Inden for hele projektområdet fal-
der tørvelaget overordnet fra nord mod syd fra ca. 3 meter under terræn i nord til 
ca. 7 meter under terræn i syd (kote ca.9-10 til kote ca. 6,4-7 DVR90).   

Terrænet skal efterlades udglattet i bløde kurver efter samme princip som vist i 
efterbehandlingsplanen for Fase 1 og Fase 2. Eventuelle afvandingskanaler, op-
stået i forbindelse med gravningen, skal opfyldes med overskudssand. Skrånings-
anlæg skal udføres med varierende hældning fra 1:12 til 1:8 pr. 300 m (gennem-
snitligt). En undtagelse her fra er den sydvendte skråning syd for indlandsklitten. 
Her modelleres skråninger/skrænter med anlæg 1:7 til 1:3 til fordel for markfir-
ben. En del af den afgravede skråning kan her efterlades som et geologisk profil. 
Anlæg skal forekomme fladere end 1:10 i hjørnerne af graveområderne, så land-
skabets bløde former bliver fremtrædende, og afgrænsning til vandspejl ej kantes.  

I den nordøstlige del af området skabes der fra området niveaufri adgang til det 
eksisterende graveområde mod øst: Bunden af råstofudgravningen udglattes mel-
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lem de to graveområder, så landskaberne bliver sammenhængende, tørre arealer 
med overdrevskarakter. 

Overskudssand kan anvendes til terrænmodellering ved skråningsanlæg eller ud-
glattes indenfor graveområdet iht. Princip, som vist i efterbehandlingsplanens 
kurvebillede. Skulle der mod forventning forekomme store overskydende sand-
mængder, skal dette indarbejdes på den i planen angivne lokalitet og udglattes 
mellem lokale højdepunkter.
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Figur 5.14. Det efterbehandlede terræn vil komme til at ligne de efterbehandlede arealer i 
den østlige del af Sandmosen. Med flade forholdsvist bløde skrænter og søer. Foto: Per 
Nissen Grøn, 31. marts 2013. 

5.6.4 Forekomst af vandspejl 

Landskabet i projektområdet vil blive mere vådt end det er, inden råstofindvin-
dingen finder sted. I råstofindvindingsområdet, øst for projektområdet, er vand-
spejlet i råstofgravens søer i kote 7,7. Der må tilsvarenden forventes, at en vand-
spejlskote i projektområdet vil være mellem 7 og 8 m DVR90, når indvindingen 
er afsluttet. Vandspejlet vil i løbet af året findes i varierende højde ca. +/- 0,5 m.  

5.6.5 Adgangsforhold 

Efterbehandlingsplanen stiller udelukkende retningslinjer til de overordnede in-
frastrukturelle forhold, hvilke består af en grusvej (nord-syd) samt en rekreativ 
stiforbindelse (øst-vest). Der vil ydermere blive skabt parkeringsmuligheder langs 
med adgangsvejen i graveområdets umiddelbare nærhed med indkørsel direkte 
fra grusvejen nord for området – se Figur 5.10.  

Grundet varierende vandstand i området, skal grusvejen (Millersvej) som ud-
gangspunkt etableres min. 0,8 m over permanent vandspejl. I de mest våde area-
ler skal vejen underbygges med en dæmning med en hældning på 1:5. Det kan ik-
ke afvises, at dæmningerne bliver længere end illustreret på Figur 5.10. Det eksi-
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sterende vejmateriale som stabilgrus, bundsikring mv. på Millersvej kan afrøm-
mes og genanvendes til befæstelse af den sænkede vej. I områder, hvor efterladte 
gravesøer grænser op til vejdæmningen, vil der endvidere blive etableret bølge-
brydere af sten. Det er muligt for at sikre dette ved at stille vilkår i råstoftilladel-
sen. 

Den planlagte øst-vestgående rekreative sti skal forbindes med en eksisterende sti 
mod øst, som forløber langs det eksisterende graveområde øst for projektområ-
det. Der kan f.eks. anvendes træflis for at markere stiforløbet, indtil en trampesti 
er etableret.  

Både vej og sti forventes udlagt med et længdeprofil i graveområdet med maks. 
50 ‰ fald. 

5.6.6 Beplantning 

Den forventede flora i området efter indvinding og efterbehandling forventes op-
delt i dels våde og fugtige delområder og dels mere tørre delområder.  

Søerne der er benævnt vandspejl vil blive sparsomt bevokset med vandplanter.  
De områder der benævnes våd biotop, forventes dels at være tidvist oversvømmet 
og med små, især enårige urter og siv, dels at kunne udvikle rørsump af især Tag-
rør. De områder der benævnes fugtig biotop vil antageligt blive domineret af 
græsser som Blåtop, siv og også mere spredt tagrør. 

På de tørre delområder (skråninger og arealer benævnt overdrevskarakter) vil 
der, især på de stejle skråninger indfinde sig en overdrevsvegetation. Overdrev er 
typisk domineret af relativt lave urter, græsser og mos og kan desuden rumme 
spredte buske. 

På mindre dele af det der benævnes overdrevskarakter vil det ved etapernes op-
hør blive vurderet om der kan genplantes skov. Vurderingen er, at der højest kan 
rejses 20 ha skov i hele området, især i Fase 2.  

En eventuel genplantning vil ske efter principperne for naturnær skovdrift. Na-
turnær skovdrift er fleretageret og med flere forskellige træarter, plantet i holme, 
generelt med forøgelse af løvtræ. Det betyder at plantingen sker i små lunde eller 
holme hvor fra træerne sår sig til de nærliggende områder. Der vil blive benyttet 
hjemmehørende arter, det vil typisk være eg og skovfyr der med fordel vil kunne 
plantes i området. Naturstyrelsen bruger ikke gødning eller pesticider i forbindel-
se med plantningen eller pasning af planterne, men der kan opsættes midlertidige 
kulturhegn eller plantes i beskyttende rør. 

5.7 Risikoforhold 
Der er ikke store miljømæssige risici forbundet med indvinding af sand i dybder 
på op til 8 meter. Arbejdsmiljøforhold håndteres i henhold til gældende lovgiv-
ningen.  
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Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces og kan sammenlignes 
med den uregulerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jord-
brugsmæssig drift (NKO nr. 189, 1999). Ved indvinding af sand fjernes typisk let 
gennemtrængelige lag, der ikke har ydet en særlig god beskyttelse af grundvan-
det. Grundvandet vil, såfremt det ikke er beskyttet af mellemliggende, gennemgå-
ende impermeable lerlag, generelt være sårbart overfor uheld som oliespild, efter-
følgende arealanvendelse efter endt indvinding mv. Det er forudsat, at der ikke 
graves igennem tørvelaget, der virker som et vandstandsende lag her i området.  

5.8 Anlægsarbejder 
Der er ingen specielle anlægsaktiviteter forbundet med projektet. Råstofindvin-
dingen kræver ikke opførelse af behandlingsanlæg. Der vil blot blive anlagt mid-
lertidige interne køreveje, efterhånden som råstofgravningen skrider frem i eta-
perne mod vest. Køreveje fjernes i forbindelse med efterbehandling af østlige 
færdiggravede etaper. 

Adgangsvejen til projektområdet vil blive anlagt i det nordøstlige hjørne af pro-
jektområdet og vil blive tilsluttet Rødhusvej (Kaas). Adgangsvejen følger overve-
jende forløbet af en eksisterende skovvej. Det er Jammerbugt Kommune, der skal 
give tilladelse til etablering af overkørslen til Rødhusvej (Kaas).  

Adgangsvejen vil blive asfalteret de første 25 meter ind fra Rødhusvej (Kaas). Der 
vil af hensyn til trafiksikkerheden blive etableret et oversigtsareal i et trekantet 
område, der giver trafikanterne mulighed for at overskue vejadgangen, således at 
de kan foretage deres manøvrer med fornøden sikkerhed svarende til vejreglernes 
bestemmelser om udformning af vejkryds. Vegetationshøjden i oversigtsarealet 
vil blive holdt under 80 cm. for at sikre et frit udsyn. 

I den nordlige afgrænsning vil der blive anlagt en vest-østgående intern arbejds-
vej/fordelingsvej, der udvides mod vest i takt med at graveetaperne åbnes mod 
vest. Arbejdsvejen er en forskudt forlængelse af arbejdsvejen i det eksisterende 
råstofindvindingsområde mod øst. Arbejdsvejen er forbundet med adgangsvejen 
og vil igennem hele graveperioden lede transporterne til og fra de nord-
sydgående midlertidige arbejdsveje i råstofindvindingsområdet. Arbejdsvejen vil 
løbende blive flyttet mod vest i takt med at gravningen skrider frem. Vejmateria-
lerne genbruges hver gang vejen flyttes. Når udgravningen når frem til etaperne 
3-8 (se Figur 5.6), vil det være nødvendigt at anlægge en arbejdsvej i vest-
østgående retning, så forbindelsen til Millersvej og adgangsvejen bibeholdes. 

5.8.1 Procesforløb (fx herunder råstofforbrug og vand) 

Transporten af råstof fra projektområdet foregår med lastbiler, der kører sandet 
til aftager. Der er i VVM-redegørelsen taget udgangspunkt i en gns. transportka-
pacitet på 18 m3 hvidt sand pr. transport – En lastbil med anhænger. 
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Der bruges vand fra gravesøerne til vanding af sandbunker og interne veje – se 
endvidere Afsnit 5.9.2. Vandet nedsiver og indgår i områdets hydrologiske kreds-
løb. Herudover er der en vis fordampning fra gravesøerne.  

5.8.2 Energiforbrug 

Der bruges brændstof til gravemaskinerne, som udgøres af: En gravemaskine og 2 
stk. gummiged. I forbindelse med at råstoftilladelsen gives, vil det forventet 
brændstofforbruget blive opgjort på baggrund af det konkrete materiel, der skal 
indgå i gravningen. Nedenstående skema er et estimat over brændstofforbruget i 
projektområdet samt den eksisterende skovdrift i projektområdet, Figur 5.15. 

Opgivelser af dieselforbrug i den eksisterende grav øst for projektområdet viser et 
dieselforbrug på ca. 0,3 liter diesel pr. m3 indvundet sand. Det svarer til et årligt 
forbrug på ca. 35.000 l diesel ved en årlig indvinding på 120.000 m3 hvidt sand. 

Opgørelse af dieselforbruget til skovdrift i Tranum Klitplantage er estimeret på 
baggrund af et gennemsnitsforbrug for hele plantagen på 2 l/ha. Det svarer til et 
årligt forbrug på ca. 350 l diesel i projektområdet. 

Dieselforbrug  
Råstofindvin-
ding 

Dieselforbrug 
pr. år i pro-
jektområdet 

Dieselforbrug  
Skovdrift 

Dieselforbrug 
pr. år i pro-
jektområdet 

Ca. 0,3 l/m3 sand Ca. 35.000 liter Ca. 2 l/ha Ca. 350 liter 

Figur 5.15. Opgørelse af brændstofforbrug i projektområdet. 

Der tages forbehold for, at gravemaskiners brændstofforbrug kan ændre sig inden 
Fase 1 er færdiggravet, samt at der ikke hvert år indvindes 120.000 m3 hvidt sand. 
Dieselforbruget til skovningsmaskinerne vil falde i takt med, at projektområdet 
indvindes. 

Det er muligt at indvindingen i projektområdet påbegyndes, inden den eksiste-
rende grav øst for projektområdet er færdiggravet. I et scenarie, hvor der sker en 
indvindingen i begge grave, vil det medføre et øget brændstofforbrug i området 
som helhed. Såfremt råstoftilladelsen udnyttes fuldt ud i begge områder på én 
gang, vil det medføre en fordobling af brændstofforbruget i en periode på cirka 3 
år, indtil den eksisterende grav øst for projektområdet er færdiggravet. Alterna-
tivt vil der være en lavere indvindingsintensitet i det ene eller i begge områder, 
indtil indvindingen i den eksisterende grav øst for projektområdet er afsluttet.  
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Dieselforbrug 
l/m3 sand 

Dieselforbrug for ind-
vinding af Fase 1 i pro-
jektområdet 

Dieselforbrug for indvin-
ding af den eksisterende 
grav øst for projektområ-
det 

Ca. 0,3 Ca. 1.440.000 liter Ca. 108.000 liter 

Figur 5.16. Opgørelse af brændstofforbrug i projektområdet samt den eksisterende grav 
øst for projektområdet. 

Figur 5.16 viser er estimat over det samlede brændstofforbrug ved indvinding af 
Fase 1 i projektområdet samt et estimat over det forventede brændstofforbrug, 
der skal anvendes, inden den eksisterende grav øst for projektområdet er færdig-
gravet. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i en maksimal indvinding på 
120.000 m3 hvidt sand pr. år i hhv. 40 år i projektområdet og i 3 år i den eksiste-
rende grav. 

Der er ikke beregnet brændstof for de lastbiler, der transporterer sandet til pro-
duktionsstedet, da den endelige aftager ikke kendes. 

5.8.3 Driftstid  

Der kræves tilladelse til gravning, udlevering og læsning, herunder kørsel inden 
for råstofgravens område. Det forventes at der gives tilladelse i tidsrummet:  

Mandag – fredag 06.00 – 18.00.  

Det forventes ikke at der gives tilladelse til aktivitet på lørdage eller søn- og hel-
ligdage. Afvigelser fra de normale driftstider kan, under særlige omstændigheder 
og kun i kortere perioder forekomme med accept fra råstofmyndigheden. Drifts-
tider bliver reguleret i råstoftilladelsen.  

5.9 Forureningskilder  
Der er ingen forureningskilder ud over det brændstof, der påfyldes det kørende 
materiel. Brændstof opbevares i typegodkendte tanke i henhold til olietankbe-
kendtbekendtgørelsen (BEK nr. 729 af 14/06/2007). Råstoftilladelsen kan regu-
lere oplagring af brændstof.  

Brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. vil– 
uanset hvor de bliver placeret indenfor det godkende graveområde – blive an-
bragt i aflåselige, lukkede containere, med en indbygget sump, der kan rumme 
100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. Der vil ikke blive 
opbevaret brændstof på arealer, hvor der allerede har været indvundet hvidt 
sand. Det vil, efterhånden som gravefronten skrider mod vest og de bagvedlig-
gende østlige arealer bliver efterbehandlede, blive nødvendigt at flytte containe-
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ren med brændstof. Det er tilsynsmyndigheden, der godkender placeringen af 
containere og brændstofoplag.  

Der vil ikke blive opbevaret eller oplagret kemikalier eller lignende stoffer i rå-
stofgraven, herunder kemiske midler til plantebekæmpelse, som kan indebære en 
risiko for forurening af grundvandet. 

5.9.1 Støj 

Der sorteres ikke sand og grus i råstofgraven, den eneste støj, der kommer fra 
graven, er støj i forbindelse med indvindingen af sandet over og under grund-
vandsspejlet, samt den støj lastbiltrafikken til og fra området genererer. Støj fra 
graveaktiviteter i råstofindvinding af sand antages under normale forhold (bl.a. 
hvor indvindingen foregår flere meter under terræn) at overholde vejeledende 
grænseværdier for støj i en afstand af ca. 100 meter fra støjkilden. Der skal som 
udgangspunkt bruges 2 stk. gummeged, en gravemaskine til selve indvindingen 
samt et antal lastbil til at transportere det hvide sand til aftager.  

Støjkilderne ved indvinding af hvidt sand er (standardkildestyrker fra Støjdata-
bogen): 

Gummiged/gravemaskine:  LWA: 110 dB(A) 

Lastbil:   LWA: 101 dB(A) 

Det skal bemærkes, at en nyere gummiged og gravemaskine vurderes at udsende 
væsentlig mindre støj, end det der er angivet i Støjdatabogen. Det er dog taget 
udgangspunkt i en høj kildestyrke, som et worst-case scenarium, da Naturstyrel-
sen Vendsyssel ikke på nuværende tidspunkt kender de konkrete modeller for det 
entreprenørmateriel, der vil blive anvendt i sandgraven. Se Afsnit 12 for vurde-
ring af evt. støjgener. 

5.9.2 Luft/støv 

I forbindelse med råstofindvinding kan der opstå støvgener uden for graveområ-
det.  Vandet fra gravesøerne vil i de situationer blive brugt til at vande produkti-
onsdyngerne, når det er nødvendigt ved bekæmpelse af sand- og støvflugt inden 
for projektområdet. Støv, der opstår i forbindelse med transporten til og fra om-
rådet, skal håndteres ved, at grusvejen vandes, såfremt der opstår støvproblemer 
uden for råstofindvindingsområdet. Lastbilerne kører med tildækket lad, inden 
de forlader indvindingsområdet for at undgå støvgener langs veje. Se Afsnit 11 for 
vurdering af evt. støvgener. 

Der kan i råstoftilladelsen stilles vilkår for håndtering af støv, der opstår i forbin-
delse med gravningen og transport.  
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5.10 Spildevand 
Der forekommer ikke spildevand i forbindelse med indvinding af hvidt sand. 
Hverken i opstartsfasen eller i driftsfasen. 

5.11 Overfladevand 
Overfladevand og afledning af vand skal håndteres inden for projektområdet, da 
vandanalyser af okkerindholdet i grøfterne inden for projektområdet viser et me-
get højt indehold af okker. Okker kan være skadelig for fauna blandt andet i nær-
liggende vandløb og Natura 2000 området 1 km vest for projektområdet. 

I forbindelse med grave- og efterbehandlingsplanen er der skabt forhold, så over-
fladevandet holdes inden for projektområdet. Efterhånden som området indvin-
des og efterbehandles, vil grøfterne, der afvander mod vest, blive sat ud af funkti-
on. Overfladevandet vil herefter kun kunne forlade området ved nedsivning og 
udsivning med det sekundære grundvand. Se nærmere omkring hydrologiske 
forhold og okkerproblematik i Afsnit 10.3.  

5.12 Affald 
Der produceres ikke affald i forbindelse med indvinding af hvidt sand. 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefiltre fra råstofgravens materiel mv. forud-
sættes bortskaffet efter de regler, der er gældende i Jammerbugt Kommune. 

5.13 Lys 
Der er ikke elektrisk lys i råstofgraven ud over det lys, der er på det kørende ma-
teriel. Når der ikke er aktivitet i graven, er området ikke belyst af elektrisk lys. 
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6 Alternativer 
 

6.1 Foreslåede alternativer 
Der opereres kun med et hovedforslag, der inkluderer Faserne 1, 2 og 3 samt et 0-
alternativ, da den eneste anden kendte ressource af hvidt sand med lavt jernind-
hold er Råbjerg Mile. Råbjerg Mile er fredet og ikke et reelt alternativ.  

Fase 1 og Fase 2 er ikke valgt som et hovedforslag, men områderne er oppriorite-
rede som de arealer, der skal udgraves først. Indlandsklitten er ikke valgt bevaret, 
da sandressourcen er en sjælden og kostbar ressource, der bør indvindes fuldt ud 
på arealerne, inden de efterbehandles. Der er dog som udgangspunkt taget hen-
syn til bl.a. indlandsklitten ved, at den først vil blive genstand for indvinding, når 
det øvrige projektområde (Fase 1 og 2) er udnyttet. Med nuværende indvindings-
hastighed vil der gå ca. 60 år, inden Fase 3 vil blive påbegyndt. En ansøgning om 
råstofindvinding i Fase 3 vil sandsynligvis skulle miljøvurderes igen. 

6.2 Undersøgte alternativer 
Miljøpåvirkningerne ved en fortsat indvinding i Tranum Klitplantage er beskrevet 
i de efterfølgende afsnit. Der foreligger ikke oplysninger om forekomster af hvidt 
sand med et lavt indhold jernindhold i andre graveområder i Region Nordjylland 
og resten af landet i øvrigt. Der er reelt ikke, med den nuværende viden, andre al-
ternativer for indvinding af hvidt sand med et lavt jernindhold end det kortlagte 
område i Sandmosen.  

6.2.1 Alternative metoder 

Der kendes ikke til alternative metoder, som er mere miljøvenlige til at indvinde 
sandet på end det, der er beskrevet i redegørelsen.  

6.2.2 Alternativ udformning 

Det efterbehandlede område vil pga. af det højtliggende vandspejl i området ende 
som et område med åbent vandspejl, fugtige biotoper og overdrevs- eller skovbe-
plantede arealer. Det er i henhold til jordforureningsloven (LBK 1427 af 
04/12/2009) ikke tilladt at tilføre jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave. Det 
er Region Nordjylland, der skal give dispensation fra bestemmelsen. Det vurde-
res, at det ikke er muligt at efterbehandle området til andre formål end sø og na-
tur/naturskov, da området ikke vil være egnet til ekstensiv skovdrift pga. den høje 
vandstand. 

6.3 O- alternativet (hvis projektet ikke gennemføres) 
Hvis projektet ikke gennemføres, vil området fortsat skulle drænes for at opret-
holde skovdriften. Der vil stadig blive ledt okker ud af området. Det vurderes 
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overordnet, at natur og landskabsværdien i plantagen inden for projektområdet 
er mindre end den natur- og landskabsværdi, der vil opstå på det efterbehandlede 
areal – når indvindingen løbende afsluttes i etaperne.  

De sidste reserver af det hvide sand vil blive indvundet i råstofgraven øst for pro-
jektområdet. Da der ikke findes kendte ressource af hvidt sand med lavt jernind-
hold, vil det ikke længere være muligt at indvinde hvidt sand.  

Ved 0-alternativet vil den tunge trafik til og fra området i driftsperioden stoppe. 

6.4 Sammenfattende vurdering af alternativer 
0-alternativet vurderes i driftsperioden at påvirke omgivelserne mindre, i form af 
støj, trafik og evt. støv end en aktiv råstofgravning, da der ved 0-alternativet er 
mindre aktivitet ind og ud af området.  

Ved 0-alternativet vil der stadig ske den samme udledning af okkerholdigt vand 
fra projektområdet. Hovedalternativet, hvor området færdiggraves, først i den 
østlige og sydvestlige del og senere i den nordvestlige del, vil løbende reducere 
mængden af okkerholdigt drænvand ud af området.  

I Fase 1 og 2 er det ud fra landskabsmæssigt synspunkt valgt at lade indlandsklit-
ten blive stående de første mange år. Træartsforsøget, der ligger nord for klitten, 
er ligeledes valgt bevaret de første ca. 60 år, det varer, før gravningen er nået der 
til. Det er valgt at holde indlandsklitten ude af graveplanen i første omgang, da 
det ud fra et landskabsæstetisk synspunkt, er vurderet hensigtsmæssigt at ”gem-
me” projektområdets mest værdifulde landskabselement til sidst. Der er yderlige-
re det synspunkt, at hvis indvindingen stopper i området, fordi der ikke længere 
er efterspørgsel på hvidt sand, så er der taget højde for, at klitten passer ind i det 
efterbehandlede naturområde. Området vil herudover sandsynligvis blive miljø-
vurderet igen på dette tidspunkt.  

Træartsforsøget udgør et ud af mange træartsforsøg rundt om i landet, og det vil 
på nuværende tidspunkt være et forskningsmæssigt tab, hvis data fra dette forsøg 
ikke længere kan indgå i forskningen. Forsøgsperioden vil være endt inden grav-
ningen, med den foreslåede graveplan, når til træartsforsøget.  

Overordnet vurderes naturen, i det færdiggravede område, hvor både fase 1, 2 og 
3 er færdiggravede, at få en større biodiversitet end ved 0-alternativet, hvor der 
stadig forekommer dræning og skovdrift. Det færdigefterbehandlede område vil 
efter endt gravning fremstå mere varieret med gunstige forhold for bl.a. spids-
snudet frø og trane. Okkerudledningen vil blive reduceret betydeligt allerede med 
færdiggravningen af fase 1, og den deraf følgende afskæring af drænene inden for 
arealafgrænsningen af fase 1. Med færdiggravningen af hele projektområdet vil 
dræningen være stoppet, og der vil ikke længere blive udledt okkerholdigt vand 
fra projektområdet. 
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7 Planforhold 
 

Projektområdet er beliggende inden for det af Region Nordjylland udpegede gra-
veområde Sandmosen, i den nordlige del af Tranum Klitplantage, og omfatter ca. 
170 ha. skov – se Figur 7.1. Projektområdet indgår i et større graveområde på i alt 
ca. 227 ha udpeget i gældende råstofplan. En mindre del af det samlede graveom-
råde udgøres af en eksisterende råstofindvinding. Der er således en gældende til-
ladelse til indvinding af hvidt sand umiddelbart øst for projektområdet. 

 
Figur 7.1: Graveområder i henhold til Råstofplan 2012. 

I henhold til råstofplanen må der ikke planlægges for eller etableres anlæg, der 
begrænser mulighederne for råstofudnyttelse i de udlagte graveområder (Region 
Nordjylland 2012). 

7.1 Kommune- og lokalplan 
Helhedsplan13 er Jammerbugt Kommunes gældende kommuneplan 
(www.helhedsplan.jammerbugt.dk).  

I Helhedsplan13 er projektområdet i overensstemmelse med Råstofplan 2012 ud-
peget som råstofområde (Jammerbugt Kommune, 2010a). Projektområdet er be-
liggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanrammer. Ca. 350 meter 
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nord for projektområdets nordvestlige afgrænsning ligger det lokalplanlagte 
sommerhusområde ”Kystområdet Blokhus, Hune, Rødhus”.  

 
Figur 7.2. Lokalplaner, Jammerbugt Kommune. 

I det følgende gennemgås de for Sandmosen relevante retningslinjer i kommune-
planen.  



 

56 

7.1.1 Retningslinjer for fritidsformål 

 
 
Figur 7.3. Fritidsformål i henhold til Helhedsplan 13 

Der er regionale og nationale cykelruter i Tranum Klitplantage, men ingen af dis-
se går gennem projektområdet, Figur 7.3. I henhold til Helhedsplanen skal de 
bløde trafikanter som. bl.a. cyklister, gående og ryttere tilbydes sikre og trygge 
forhold samt adgang til naturoplevelser ved de rekreative stier.  
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7.1.2 Retningslinjer for skovrejsning 

 
Figur 7.4: Uønsket skovtilplantning henhold til Helhedsplan 13. 

Hele råstofgraveområdet er beliggende inden for områder, hvor skovrejsning er 
uønsket, Figur 7.4. I henhold retningslinjen i til Helhedsplan13 er områder, hvor 
skovrejsning er uønsket, områder hvor skovtilplantning ikke er forenelig med de 
øvrige interesser, der skal tages hensyn til på arealet – bl.a. råstofindvinding.  

Projektområdet er desuden omfattet af fredskovspligt, hvilket er beskrevet nær-
mere i Afsnit 9.2 om fredskov. 
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7.1.3 Retningslinjer for lavbund 

 
Figur 7.5. Lavbundsområder og områder med risiko for okkerudledning (DJF). 

Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at størstedelen af råstofområdet 
Sandmosen er udpeget som lavbund. Ved etablering af byggeri og anlæg skal der 
tages højde for eventuelle vandstandsstigninger. Størstedelen af Jammerbugt 
Kommunes areal er lavbund. Der er ikke udpeget potentielle vådområder i eller i 
umiddelbar nærhed af projektområdet. (Jammerbugt Kommune, 2013).  

Det fremgår af oversigtskortet Figur 7.5, at størstedelen af projektområdet har 
stor risiko for okkerudledning (klasse I), hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 
10.3. 
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7.1.4 Retningslinjer for naturbeskyttelse 

 
Figur 7.6: Økologiske forbindelser og naturområder i henhold til Helhedsplan 13. 

I henhold til retningslinje 8.1 i Helhedsplan13 for Jammerbugt Kommune skal 
der ved ændret arealanvendelse generelt tages hensyn til bevarelse og forbedring 
af landskabs- og naturværdier, herunder levesteder for planter og dyr. 

Projektområdet er omfattet af udpegningen ”grøn korridor” (økologisk forbindel-
se), herunder som skovforbindelse, Figur 7.6. Grønne korridorer har til formål at 
muliggøre og skabe et bedre grundlag for spredning af planter og dyr. Planlæg-
ning og administration af arealanvendelsen i grønne korridorer skal i henhold til 
helhedsplanens retningslinjer forbedre levesteder og spredningsmuligheder for 
de dyr og planter, som korridorerne har til formål at sikre.  

Desuden er projektområdet udpeget som ”regionalt naturområde”, Figur 7.6. Dis-
se naturområder rummer kommunens største koncentrationer af landskabs- og 
naturværdier. Inden for de regionale naturområder skal planlægning og admini-
stration i henhold til kommuneplanens retningslinjer tjene til at fremme beskyt-
telsen af eksisterende og potentiel natur samt skabe sammenhæng mellem de en-
kelte naturområder.  

I følge kommuneplanens retningslinjer må regionale naturområder ikke forstyr-
res af bl.a. råstofudnyttelse, da udpegningerne rummer vigtige landskabselemen-
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ter og -formationer. Det er dermed ikke muligt at etablere nye råstofgrave, hvis 
det medfører indgreb i de interesser, som udpegningen er baseret på.  

Ved efterbehandling af råstofgrave beliggende inden for regionale naturområder 
og grønne korridorer skal denne primært være til natur- eller rekreative formål, 
og hensyn til beskyttelse af grundvandet skal veje tungt, hvorfor råstofindvinding 
med den planlaget naturmæssige efterbehandling er i overensstemmelse med 
planlægningen i området. 

Der er i kommuneplanen udpeget et naturområde, som grænser op til råstofom-
rådet mod vest og mod nord (Jammerbugt Kommune, Helhedsplan 13). 

Projektområdet ligger uden for fredede områder, men har et hedeareal i den 
nordøstlige del af projektområdet, et hedeareal der er beliggende på grænsen op 
til det eksisterende råstofindvindingsareal mod øst samt et vandhul, som er om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3 beliggende i den vestlige del af området. Be-
skyttede naturarealer i og omkring projektområdet er nærmere omtalt i afsnit 
8.5.  

Graveområdet Sandmosen inklusiv projektområdet er omfattet af fredskov. Der 
henvises til Afsnit 9.2 om fredskov for en nærmere beskrivelse. 

7.1.5 Retningslinjer for landskab og geologi 

 
Figur 7.7: Landskabsværdi i henhold til Helhedsplan 13. 
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Størstedelen af projektområdet er udpeget som ”større uforstyrret landskab”, Fi-
gur 7.7. Uforstyrrede landskaber skal i henhold til kommuneplanens retningslin-
jer så vidt muligt friholdes for etablering eller udvidelse af anlæg og støjkilder 
med en stor påvirkning af omgivelserne. Nødvendige anlæg skal etableres og pla-
ceres således, at de præger landskabet mindst muligt.  

Hedearealer udpeget som ”særligt værdifuldt landskab” grænser op til områdets 
sydøstlige hjørne. I henhold til kommuneplanens retningslinjer skal særligt vær-
difulde landskaber så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, 
der kan skæmme landskabet. Tekniske anlæg og større byggerier skal undgås, 
mens øvrigt byggeri skal udformes og placeres under særlig hensyntagen til land-
skabet. Projektområdet er beliggende uden for geologiske beskyttelsesområder 
samt geologiske interesseområder. 

7.1.6 Retningslinjer kulturarv 

Projektområdet ligger uden for de i Helhedsplan13 udpegede værdifulde kultur-
miljøer, se endvidere Afsnit 18 og Figur 18.1. Nærmeste Værdifulde kulturmiljø er 
Moseby (nr. 38 Landsby, slynget vejby, briketfabrik).  

7.1.7 Kommune- og lokalplan – Vurdering af påvirkninger 

Råstofgravning i projektområdet er i overensstemmelse med planlægningen i om-
rådet. Området vil blive efterbehandlet til naturområde, hvilket er i overens-
stemmelse med retningslinje 8.13 i Helhedsplan13 om, at efterbehandling af rå-
stofindvinding i Regionale naturområder, Blå og grønne korridorer og Naturom-
råder som hovedregel skal være til naturformål og rekreative formål.  

7.2 Vand- og naturplaner 
Naturstyrelsen har udarbejdet forslag statslige vand- og naturplaner, som er i of-
fentlig høring frem til den 23. december 2013. Frem til den endelige vedtagelse af 
vandplanerne er det Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, der er gældende.  

For projektområdet og nærliggende Natura 2000 områder gælder følgende for-
slag til statslige planer: 

Vandplan: Nordlige Kattegat og Skagerrak  

Vandplan: Limfjorden  

Naturplan: 21 Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien  

Vandplanerne behandles i Afsnit 10 om Grundvand og overfladevand og Natur-
planen behandles i Afsnit 8, Natur, flora og fauna. 

7.3 Driftsplan for Tranum Klitplantage (skov nr. 72) 
Naturstyrelsen har udarbejdet en driftsplan for Vendsyssel 2007-2021, Tranum 
klitplantage (skov nr. 72). Planen omfatter projektområdet. 
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Det følgende er planer og målsætninger, som Naturstyrelsen har for Tranum 
Klitplantage med hensyn til friluftsliv, natur, landskab og skovudvikling jf. drifts-
planen.  

Naturstyrelsen har som målsætning for friluftslivet, at Tranum Klitplantage skal 
være nærrekreativt naturområde, idet der er et stort potentiale i området for ud-
vikling af ”vildmarksprægede” oplevelser. Som en del af denne indgår forvaltnin-
gen af bl.a. kronvildtsbestanden. Der vil i forbindelse med øgningen af ”vild-
marksprægede” oplevelser blive behov for ændring af områdets infrastruktur i 
takt med etablering af mere vild natur, så det skal være lettere at komme rundt til 
fods og hest end på cykel og i bil. 

Med hensyn til naturen vil plejeindsatsen særligt handle om pleje af de åbne area-
ler, bl.a. imod selvsåning af invasive arter som bjergfyr og rynket rose. I mange 
områder skal der desuden arbejdes for at genskabe naturlig hydrologi med højere 
vandstand og mere naturlige svingninger af denne. Det skal ske ved bl.a. at lukke 
grøfter, hvor det kan gøres uden følger for dyrkningssikkerheden på naboarealer. 
I den forbindelse skal der nogle steder ske rydninger af bjergfyr og pilekrat. Des-
uden skal der udarbejdes en detaljeret handlingsplan for den sjældne sommerfugl 
hedepletvinge. 

Målet er stadig at bevare store og sammenhængende klitplantager, men at den 
træproduktionsorganiserede struktur brydes op, og områdets naturlige hydrologi 
genskabes. Der skal således være træarter som kan klare, at der fremover ikke 
drænes, så bl.a. mosearealer får karakter af birkemose. De mere tørre områder 
skal fortsat være domineret af nåletræ, men det er målet at øge andelen af løvtræ, 
hvor det er muligt, så der bliver en større variation i skoven. Den naturnære 
skovdrift og etablering af mere åbne arealer skal give en større landskabelig og 
naturmæssig værdi af Tranum Klitplantage. Efterbehandlingsplanen for de efter-
behandlede arealer er i overensstemmelse med målsætningerne i driftsplanen for 
Tranum Klitplantage. 

7.4 Andre planforhold 
Andre relevante planforhold er beskrevet i de efterfølgende kapitler vedrørende 
de respektive natur-, miljø- og landskabsforhold: 

 Kystnærhedszonen er beskrevet i afsnittet om landskab, geologi og jord-
bundsforhold 

 Drikkevandsinteresser er behandlet i afsnittet om Grundvand og overfla-
devand 

Natura 2000, beskyttede naturtyper mv. er beskrevet i afsnittet om Natur, 
flora og fauna. 
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8 Natur, flora og fauna 
 

8.1 Flora og fauna 
Vegetationen i projektområdet er stærkt præget af, at området har været drevet 
som nåletræsplantage de seneste mange år, og at der findes en næringsfattig 
sandjord. På denne magre jord er der således hovedsagelig plantet nåletræer, 
mens der i langt mindre grad er plantet løvtræer. Som en del af naturplanen for 
området bliver der dog i stigende grad plantet løvtræer som eg og birk, når nåle-
træerne fældes. 

Trævegetationen består således næsten udelukkende af nåletræer, hvoraf den ro-
buste og hårdføre sitkagran er den mest dominerende art, idet den klarer sig godt 
på den magre sandjord. Herudover findes en del bevoksninger af skovfyr, contor-
tafyr, fransk bjergfyr, almindelig bjergfyr, omorikagran og almindelig ædelgran 
samt lidt bevoksninger af nobilisgran, grandisgran, rødgran, østrigsk fyr og lærk. 
Af løvtræer findes stedvise bevoksninger af eg og birk samt ganske lidt bøg. 

 
Figur 8.1. I området med klitter domineres bundvegetationen mange steder af revling og 
rensdyrlav, som begge typisk findes på heder. Foto: Per Nissen Grøn, 31. marts 2013.  

Urtevegetationen i projektområdet er generelt ikke særlig artsrig som følge af nå-
letræsbevoksningerne og den magre og sandede jord. Mange steder, hvor nåle-
træerne ikke vokser tæt eller hvor der er lidt lysåbent, er der hedevegetation med 
dominans af typiske dværgbuske som hedelyng, revling, tyttebær og gråris samt 
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af karakteristiske græsarter som bølget bunke, fåre-svingel, sandskæg, katteskæg 
samt sand-star. Mange steder er der også dominerende bevoksninger af rensdyr-
lav, især hederensdyrlav, og af forskellige arter af mosser. 

På en del af stederne, hvor nåletræerne er fældet, og der er lidt fugtigt, findes sto-
re og sammenhængende bevoksninger af græsarten bjergrørhvene og ofte med et 
islæt af fugtigbundsgræsset blåtop. I lavninger med fugtig bund findes stedvis og-
så en del bevoksninger af dværgbusken klokkelyng. Med hensyn til forekomsten 
af sjældne og ualmindelige plantearter i projektområdet, dvs. bakke-gøgelilje, 
plettet gøgeurt, almindelig ulvefod, almindelig månerude og kambregne, er de 
omtalt i afsnit 8.4.3. 

 
Figur 8.2: Hele klitområdet er groet til med fyrretræer, men enkelte af de højeste klitter 
har åbne sandflader. Her med bevoksninger af bl.a. sand-hjælme. Foto: Per Nissen Grøn, 
31. marts 2013.  

Området med klitter er vokset til med fyrretræer i form af fransk bjergfyr og al-
mindelig bjergfyr, mens der spredt findes contortafyr, skovfyr, østrigsk fyr samt 
sitkagran. Desuden findes der spredte bevoksninger af ene, som er en af hedens 
typiske træer. Bundvegetationen domineres af karakteristiske hede- og klitplanter 
som revling, bølget bunke og sand-star samt mere spredt af arter som bl.a. hede-
lyng, tyttebær, klokkelyng, krybende pil, gråris, almindelig engelsød, fåre-svingel, 
katteskæg, sandskæg, blåtop, sand-hjælme, blåmunke, håret høgeurt, smalbladet 
høgeurt og djævelsbid. 

Mange steder består bundvegetationen i dette område med klitter også af store og 
sammenhængende bevoksninger af rensdyrlav, især af hederensdyrlav eller arter 
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af mosser. En del steder er der her registreret den på landsplan forholdsvis sjæld-
ne almindelig ulvefod, som dog ikke er ualmindelig i Nordvestjylland. 

De sjældne og beskyttede arter, som kendes fra projektområdet, er nærmere om-
talt i afsnittene 8.3 og 8.4. Det omfatter dyrearterne spidssnudet frø og natravn 
samt insektarterne hedepletvinge og bjergsvirreflue.  

Den øvrige fauna for projektområdet er ret typisk for en klitplantage i Nord-
vestjylland med hensyn til pattedyr, fugle, insekter mv. Det skal dog nævnes, at 
der ved besigtigelsen i marts 2013 registreredes tre hjortearter, krondyr, rådyr og 
dådyr samt brud, grævling og hare. Sidstnævnte er på den danske rødliste som 
sårbar, idet den er gået stærkt tilbage i visse landsdele. Arten er dog generelt for-
holdsvis udbredt og almindelig i det meste af Danmark.  

8.1.1 Flora og fauna - Vurdering af påvirkninger 

Ved gravning i Fase 1 og 2 vil det kun være almindeligt forekommende plantear-
ter, som vil forsvinde. Disse arter er vidt udbredt i Tranum Klitplantage. Det er 
først i Fase 3, at mere ualmindelige plantearter som almindelig ulvefod vil blive 
bortgravet, jf. Afsnit 8.3 og Afsnit 8.4. Med hensyn til dyrearter vil det i Fase 1 og-
så kun være almindelige og udbredte arter som påvirkes, og det er først i Fase 2 
og 3, at mere ualmindelige dyrearter evt. kan blive påvirkede. En evt. påvirkning 
vurderes dog ikke at være væsentlig, og afbødes ved en løbende efterbehandling 
af området til naturområde. 

8.1.2 Flora og fauna – Kumulative påvirkninger 

Floraen i området vurderes ikke at blive væsentligt påvirket ved en gravning i to 
råstofgrave på samme tid, dvs. det nuværende råstofindvindingsområde og det 
kommende råstofindvindingsområde. 

Faunaen i området vil blive mere forstyrret af, at der graves i to råstofgrave på 
samme tid. Især vurderes arealet mellem de to gravfelter at være mindre attrak-
tivt for områdets pattedyr de år hvor der vil kunne foregå aktiv indvinding i begge 
områder.  

Der er ikke andre forhold der sammen med indvindingen påvirker fauna og flora 
væsentlig negativt. 
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8.2 International naturbeskyttelse (Natura 2000) 

 
Figur 8.3: Natura 2000 - Internationalt beskyttede naturområder. 

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 21 
Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien, som omfatter Habitatom-
råderne nr. H193 og H219, jf. Figur 8.3. Habitatområde Ejstrup Klit og Egvands 
Bakker (H193) er beliggende ca. 1 km vest for undersøgelsesområdet.  

Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. H193, som ligger nærmest projekt-
området, omfatter en række typer af klit samt sommerfuglen hedepletvinge. Ud-
pegningsgrundlaget for Habitatområde nr. H219 omfatter ligeledes en række ty-
per af klit samt typer af vandløb, sø, hede, overdrev, eng, mose og skov. Habitat-
område H219 ligger mere end 7 km fra projektområdet.  
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Figur 8.4. Udpegningsgrundlag for Habitatområderne H193 og H219 beliggende inden 
for Natura 2000 område N21, Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien. Kil-
de: MIM, NST, 2011.for H 

Der er ingen af naturtyperne eller sommerfuglen hedepletvinge, som i Natura 
2000-planen for de to habitatområder er anført til at have en gunstig bevarings-
status eller er vurderet til at være gunstig.  

8.2.1 Internationale naturbeskyttelse (Natura 2000) - Vurdering af 
påvirkninger 

Projektet er neutralt i forhold til de udpegede naturtyper og arter, jf. Figur 8.4, 
såfremt der ikke sker en forøgelse af tilførslen af okker til Natura 2000-området. 

Med hensyn til okker så er grave- og efterbehandlingsplanen for området udar-
bejdet med den forudsætning, at overfladevandet skal holdes inden for projekt-
området. Dette gøres ved, at overfladevandet under gravningen (i driftsperioden) 
ledes til gravesøer eller alternativt til et midlertidigt anlagt nedfældningsbassin – 
evt. via interne grøfter. Eksisterende grøfter, der dræner det ansøgte område, af-
skæres. De efterbehandlede arealer er ligeledes planlagt således, at overfladevand 
fra det efterbehandlede graveområde løber mod de lavereliggende søer inden for 
området. Okkeren vil således blive holdt inden for projektområdet, og råstofind-
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vindingen og de senere efterbehandlede arealer vil ikke biddrage til en øget ok-
kerkoncentration i grøfterne uden for projektområdet. Indvinding af hvidt sand 
inden for projektområdet vurderes på den baggrund ikke at påvirke Habitatom-
råde H 193 i væsentlig negativ grad. Omvendt vurderes et stop for udledning af 
okkerholdigt vand til recipienterne vest for projektområdet at være en forbedring 
af forholdene i vandløbene. 

Naturtyperne og udpegningsgrundlaget for Habitatområde 193 vurderes ikke at 
blive væsentligt påvirket af en råstofindvinding ca. 1 km fra habitatområdet.  

Habitatområde H219 vurderes ikke at blive væsentligt påvirket af en indvinding 
af hvidt sand i en afstand af mere en 7 km fra projektområdet. 

Råstofgravningen og arealanvendelsen på de efterfølgende efterbehandlede area-
ler vurderes ikke at påvirke Natura-2000 område 21 (Habitatområderne H193 og 
H219), der er beliggende ca. 1 km. vest for projektområdet, væsentligt. Udpeg-
ningsgrundlaget for Natura 2000-plan 21 vurderes ligeledes ikke at blive væsent-
ligt negativt påvirket af en råstofgravning i området. 

Der er mere end 8 km til nærmeste Ramsarområde nr. 7 Ulvedybet og Nibe Bred-
ning beliggende syd/sydøst for råstofområdet Sandmosen. Ramsarområdet vur-
deres ikke at blive væsentligt påvirket af indvindingen af hvidt sand i Tranum 
Klitplantage. 

8.2.2 Internationale naturbeskyttelse (Natura 2000) - Kumulative 
effekter 

Der er ikke andre forhold der sammen med indvindingen påvirker Natura 2000- 
området væsentlig negativt. 

8.3 Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) 
Habitatdirektivet har til formål at sikre biodiversiteten ved at beskytte naturtyper 
samt en række vilde plante- og dyrearter. Direktivet omfatter en række bilag med 
beskyttede arter, hvoraf arter på bilag IV er strengt beskyttede. Disse arter kræver 
en streng beskyttelse, herunder af deres yngle- og levesteder, som ikke må forrin-
ges.  

8.3.1 Padder 

I projektområdet er der registreret en lille bestand af bilag IV-arten spidssnudet 
frø i et surt og brunvandet vandhul i den vestligste del af projektområdet ved lan-
devejen Rødhusvej, Figur 8.5. Det drejer sig om striata-typen af spidsnudet frø, 
der som den eneste paddeart kan yngle i meget surt vand med en pH-værdi på 
ned til 4 (Fog m.fl., 1997). Striata-typen af spidssnudet frø er typisk for hede- og 
hedemosearealer i Jylland.  



 

69 

I graveområdet op til projektområdet findes der en større bestand af striata-typen 
af spidssnudet frø i den del af området, hvor der ikke graves mere eller som er 
blevet efterbehandlet. Desuden yngler arten i Udholm Mose øst for projektområ-
det og i vandområder i den vestlige del af Tranum Klitplantage (oplyst af Natur-
styrelsen Vendsyssel). Ved efterbehandlingen af nuværende og fremtidige grave-
områder vil der derfor kunne skabes vandområder, som arten kan indvandre til 
og etablere ynglebestande.  

 
Figur 8.5: Forekomst af bilag IV-arter: spidssnudet frø og strandtudse. 

Øst for projektområdet hvor der ikke graves mere, eller hvor arealerne er efterbe-
handlede, findes der også bilag IV-arten strandtudse, Figur 8.5. Her fandtes der i 
2007 en ret stor bestand af strandtudse, som formentlig omfattede mere end to 
hundrede individer, mens størrelsen af den nuværende bestand ikke er nærmere 
kendt (oplyst af Naturstyrelsen Vendsyssel). Arten trives godt i unge råstofsøer 
med lavvandede områder uden fisk og en lav konkurrence fra andre dyrearter. En 
kontinuerlig råstofgravning kan således være en fordel for arten, der vil kunne 
brede sig mod vest i graveområdet i takt med, at gravningen bevæger sig i den 
retning. 

Strandtudse er også registreret med en ynglebestand i Udholm Mose øst for pro-
jektområdet. Bestanden var tilsyneladende moderat stor i 2007 (Miljøcenter Aal-
borg), mens den var mindre i 2012 (www.fugleognatur.dk). Desuden findes der 
sandsynligvis stadig en bestand i Lundergård Mose nord for projektområdet, hvor 
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strandtudse blev registreret i 2007 (www.fugleognatur.dk). Arten er almindelig i 
Nord- og Nordvestjylland, men er fåtallig i Tranum Klitplantage (oplyst af Natur-
styrelsen Vendsyssel).  

8.3.2 Krybdyr 

Bilag IV-arten markfirben vil potentielt kunne være i projektområdet, idet den er 
registreret i Tranum Klitplantage lidt under 1 km vest for projektområdet 
(www.BFN-nyt.dk). Det er dog næppe sandsynligt, at arten er til stede i projekt-
området, da det er for tilplantet med nåletræer, og der ikke findes passende syd-
vendte og åbne sandskrænter, som er tilpas eksponerede af solen. Markfirben 
kræver således sydvendte sandskrænter, hvor den kan lægge sine æg, så de kan 
blive opvarmet af solen og klækkes.  

I projektområdet vil der således kunne skabes potentielle levesteder for markfir-
ben i den centrale del af området, hvor der findes tilplantede klitarealer, som 
rummer sydvendte skrænter, som er tilplantet med fyrretræer. Dette vil kræve, at 
en del af fyrretræerne fjernes på disse skrænter – dette kan evt. gøres i forbindel-
se med den endelige efterbehandling af projektområdet. Arten findes muligvis på 
sydvendte sandskrænter i det nuværende og de tidligere graveområder øst for 
projektområdet. 

8.3.3 Pattedyr 

Odder er også bilag IV-art, og den findes i søerne og vandløb øst for projektområ-
det (oplyst af Naturstyrelsen Vendsyssel). Der findes ikke nogen levesteder for 
odder i projektområdet i øjeblikket, men ved etablering af vandområder ved ef-
terbehandlingen efter gravningen kan der potentielt skabes raste- og fourage-
ringssteder for odder. Den har således ynglebestande i en række vandløbssyste-
mer, som ligger relativt få kilometer fra projektområdet (Søgaard m.fl., 2007).  

Alle flagermusarter i Danmark er bilag IV-arter. Der blev kun registreret vandfla-
germus i området med Tranum Klitplantage ved den seneste landsdækkende pat-
tedyrundersøgelse (Baagøe og Jensen, 2007). Ved NOVANA-overvågningen af 
flagermus i Danmark i perioden 2004-2011 blev der ud over den ovennævnte art 
kun registreret sydflagermus syd for Tranum Klitplantage (Søegaard m.fl., 2013).  

Nåletræsplantager som i projektområdet er normalt ikke særlig gode raste- eller 
jagtområder for flagermus. Sammenholdes det med det ovennævnte, er der sand-
synligvis ingen flagermusarter eller eventuelt kun sydflagermus og vandflager-
mus, som raster eller jager i projektområdet. Vandflagermus vil eventuelt kunne 
fouragere over vandområder i graveområdet og søerne øst for, idet arten sædvan-
ligvis fanger insekter i lav højde over vandoverflader.  



 

71 

8.3.4 Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) – Vurdering af på-
virkninger 

Spidssnudet frø yngler fåtalligt i projektområdet i det lille vandområde ved Rød-
husvej, og yngleforholdene vil blive påvirket, hvis der graves helt op til vandom-
rådet. Da der udlægges et gravefrit bælte med en bredde på ca. 50 m langs vejen, 
vil ynglestedet formentlig ikke blive påvirket. Spidssnudet frø og strandtudse fin-
des i det nuværende og efterbehandlede graveområde øst for, men disse yngleste-
der påvirkes ikke af projektet. 

Med hensyn til de to ovennævnte paddearters vandring til og fra ynglestederne vil 
den kun i begrænset omfang blive påvirket af gravningen, såfremt gravningen 
sker successivt fra øst mod vest, hvor der efterlades skrå skrænter, som padderne 
kan kravle op og nedad. Ved gravningen og efterbehandlingen vil der kunne ska-
bes potentielle ynglesteder for begge arter.  

Markfirben findes ikke i projektområdet, og projektet har ikke nogen negativ ef-
fekt på artens nuværende forekomst. Etablering af skrå og sydvendte sandskræn-
ter ved gravningen og efterbehandlingen vil kunne skabe potentielle ynglepladser 
for arten.  

Projektet har heller ikke nogen negativ effekt for odder, der ikke forekommer i 
projektområdet. Fremkomsten af vandområder som følge af gravningen eller ved 
efterbehandlingen af graveområdet i form af etablering af søer vil kunne skabe 
raste og fourageringsmuligheder for odderen. Med hensyn til flagermus vil etab-
lering af vandarealer i projektområdet betyde, at den mest sandsynligt forekom-
mende art i området, vandflagermus, vil få bedre fourageringsforhold.  

8.3.5 Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) – Kumulative effekter 

Der er ikke andre forhold der sammen med indvindingen påvirker bilag IV-
arterne væsentlig negativt. 

8.4 Beskyttede, rødlistede og fredede arter  
Naturstyrelsen Vendsyssel har kendskab til forekomsten af en række "liste-arter" 
i projektområdet eller i nærheden af dette. Ved ”liste-arter” forstås arter, der er 
nævnt på bilag i EU's naturbeskyttelsesdirektiver: habitatdirektivet og fuglebe-
skyttelsesdirektivet. På habitatdirektivet omfatter det arter på bilag II, dvs. arter 
af fællesskabsbetydning, og deres beskyttelse kræver udpegning af habitatområ-
der. De strengt beskyttede arter på bilag IV er omtalt i det foregående Afsnit 8.3.  

Med hensyn til fuglebeskyttelsesdirektivet indbefatter ”liste-arter” ynglefugle, 
som er på direktivets bilag I, dvs. fuglearter hvis bevaring inden for EU sikres ved 
udpegning af særlige beskyttelsesområder. I den forbindelse skal det bemærkes, 
at Tranum Klitplantage ikke er udpeget som fuglebeskyttelsesområde, og det 
nærmeste habitatområde har heller ikke status som fuglebeskyttelsesområde. 
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Tranum Klitplantage er således ikke udpeget som et område, der skal sikre fugle-
arter.  

Desuden omfatter ”liste-arter” en række arter, som er på den danske rødliste, dvs. 
arter som i nyere tid er forsvundne, truede, sårbare eller sjældne her i landet. 
Desuden omfatter det arter, som er fredede herhjemme efter artsbekendtgørel-
sen. I det følgende er forekomsten af ”listearter” i området nærmere omtalt, og 
oplysningerne stammer primært fra Naturstyrelsen Vendsyssel.  

8.4.1 Insekter 

Hedepletvinge er en meget sjælden sommerfugl, som er på habitatdirektivets bi-
lag II, på den danske rødliste som ”akut truet” samt fredet herhjemme. Den er og-
så omfattet af Bernkonventionen om beskyttelse af Europas vilde planter og dyr 
samt deres levesteder. Danmark er således forpligtet til at passe på arten og helst 
øge bestanden og antallet af levesteder, så den får en gunstig bevaringsstatus her-
hjemme.  

Hedepletvinge er meget sjælden her i landet, og kendes således kun fra få lokali-
teter i Himmerland og Vendsyssel. Den er meget sårbar, da dens larver kun lever 
på planten djævelsbid, og de voksne stiller bestemte krav til levestedet, herunder 
bl.a. at det ikke gror til, så djævelsbid ikke kan vokse der. Desuden er det vigtigt, 
at der er andre plantearter med blomster med nektar til den voksne sommerfugl 
samt sol og læ for vinden.  

Hedepletvinge er kendt fra den vestligste del af projektområdet langs landevejen 
Bratbjergvej/Rødhusvej, hvor arten findes i små bestande på begge sider af vejen. 
Begge vejsider slås regelmæssigt af Naturstyrelsen, hvilket især gøres for at skabe 
gode oversigtsforhold og derved reducere påkørsler af hjortevildt. Denne slåning 
kommer også hedpletvinge til gode, idet vækst mulighederne for djævelsbid for-
bedres. Vejsiderne har sandsynligvis stor betydning som spredningskorridor, især 
for en stor bestand af hedepletvinge ved Overklitten Sø, der ligger sydvest for pro-
jektområdet.  
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Figur 8.6. Naturstyrelsen slår arealerne langs Rødhusvej i projektområdet for at skabe 
gode oversigtsforhold hvorved påkørsler af hjortevildt reduceres. Denne slåning er også 
til gavn for den sjældne sommerfugl  hedepletvinge. Foto: Per Nissen Grøn, 31. marts 
2013. 

To andre rødlistede sommerfuglearter er set flyve i projektområdet, men der er 
ikke kenskab til bestande af arterne i området. Det gælder violetrandet ildfugl der 
er med på rødlisten som ”sårbar”, og som er forholdsvis udbredt i Nordvestjyl-
land. Den er i 2008 set flyve med et enkelt voksent individ langs skovvejen Mil-
lersvej lige omkring nordkanten af projektområdet. Artens larver lever på almin-
delig syre og rødknæ, som begge hurtigt indfinder sig på bar jord, og der skulle 
således være mulighed for at tilgodese arten ved efterbehandling efter gravning.  

Desuden er skovperlemorsommerfugl med på rødlisten som ”truet”. Arten er lo-
kalt almindelig i Nordvestjylland, og den er i 2008 set med et enkelt voksent indi-
vid, som i projektområdet fløj langs den sydligste del af Millersvej. I øvrigt ses 
den normalt ret talrigt ved Skrædderengen sydøst for projektområdet. Larven le-
ver på arter af viol, som er spredt forekommende i projektområdet.  

Af andre insektarter er registreret svirrefluen, bjergsvirreflue, der er med på rød-
listen som ”sårbar”. Arten er set langs Millersvej i den nordlige del af projektom-
rådet, hvor den fouragerede på blomstrende djævelsbid i sensommeren 2011. Ar-
ten er desuden observeret i Lundergård Mose nord for projektområdet. Larven 
lever på gran, hvor den æder bladlus, mens den voksne svirreflue suger nektar på 
blomster. 
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8.4.2 Ynglefugle  

Alle de følgende ynglefuglearter er på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I bortset 
fra krikand, der er med på den danske rødliste. Det er kun natravn og rødrygget 
tornskade, som yngler i projektområdet, mens de øvrige arter yngler uden for 
området, herunder for nogle arters vedkommende i det nuværende og efterbe-
handlede graveområde.  

Natravn yngler med 30-40 par i Tranum Klitplantage, og i 2011 blev der optalt 36 
par (oplyst af Lars Bo Jacobsen, Københavns Universitet). Hovedparten yngler 
vest for Rødhusvej/Bratbjergvej, og der er kun enkelte par i projektområdet. De 
fleste af disse findes i den allernordligste del af området, hvor der er åbne arealer 
i plantagen. Der er også nogle få par langs Rødhusvej og Bratbjergvej (primært 
nord for projektområdet). Der er formentlig også et ynglepar i området med klit-
ter i den midterste og vestlige del af projektområdet.  

Som ynglebiotop foretrækkes især åben fyrreskov og hedearealer med lav op-
vækst af fyrretræer. En undersøgelse af plantagearealerne i Thy i 2007 viste såle-
des, at den mest optimale ynglebiotop var i fyrreskov med rydninger og genplant-
ninger på tør bund (Jensen, 2007). Den kan også yngle ved lysninger eller skov-
bryn samt skovveje i nåletræsplantager, især arealer med fyrretræer. Da artens 
foretrukne ynglebiotop kun i mindre grad findes i projektområdet, er det vurde-
reret af Lars Bo Jacobsen fra Københavns Universitet, der forsker i natravnens 
forekomst, at gravning i projektområdet kun vil have en meget lille indflydelse på 
den samlede bestand af natravn i Tranum Klitplantage.   

Rødrygget Tornskade yngler eller har ynglet fåtalligt i projektområdet, hvor der 
er større lysninger og kun enkelte træer. Arten er bl.a. fundet ynglende i området 
på et åbent areal med stormfald af nåletræer. Rødrygget tornskade er således 
kendt for at kunne udnytte lysninger i skoven i en årrække, inden de gror til igen, 
og yngleparenes antal og forekomst i Tranum Klitplantage er derfor varierende 
fra år til år, herunder i projektområdet. Under alle omstændigheder er der tilsy-
neladende kun tale om en lille og ustabil ynglebestand i projektområdet, hvis an-
tal bl.a. afhænger af skovdriften og stormfald. 

Rørdrum er fundet ynglende i rørskovsarealer i det tidligere afgravede områder 
øst for Halvrimmensvej, men yngleforekomsten er muligvis ikke stabil. Arten er 
især knyttet til rørskovsarealer, hvor den fører en ret skjult tilværelse. I den østli-
ge del af det nuværende og afsluttede graveområde, hvor der er sket en efterbe-
handling, findes der ret store arealer med rørskov, og her er der potentielle yngle-
steder. Der kan derfor potentielt skabes yderligere ynglesteder for arten ved ef-
terbehandlingen af graveområdet ved etablering af vandområder med vækst af 
rørskov.  



 

75 

 
Figur 8.7. Trane har de seneste år ynglet med et enkelt par i de efterbehandlede graveom-
råder øst for projektområdet, hvor der nu er vand- og sumparealer. Her ses yngleparret i 
2013. Foto: Per Nissen Grøn, 31. marts 2013. 

Rørhøg yngler udelukkende i rørskovsarealer med tagrør, og den er truffet yng-
lende i tagrørsbevoksninger i det tidligere afgravede områder øst for Halvrim-
mensvej. Ynglebestanden er muligvis ikke stabil. I øjeblikket er der udstrakte be-
voksninger med tagrør i den østlige del af det nuværende graveområde, hvor ar-
ten vil kunne yngle. Der kan således potentielt skabes yderligere ynglearealer for 
arten ved efterbehandlingen af projektområdet med etablering af lavvandede are-
aler, som vokser til med rørskov. 

Trane yngler stabilt med et enkelt par i de afsluttede graveområder øst for pro-
jektområdet, hvor der er vand- og sumparealer. I 2012 fik parret her én unge på 
vingerne, og i slutningen af marts 2013 var parret atter på ynglepladsen. Trane 
yngler flere andre steder med vådområder i og omkring Tranum Klitplantage, og 
således også i nærheden af projektområdet. Der kan potentielt skabes yderligere 
ynglesteder for arten ved efterbehandlingen af projektområdet og det nuværende 
graveområde, og der vil formentlig forholdsvis hurtigt ske en indvandring af et 
nyt tranepar, da bestanden her i landet har været i fremgang de seneste år (Pihl 
m.fl., 2013). Se Figur 8.7. 

Krikand er ikke med på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, men er opført på den 
danske rødliste som ”næsten truet”. Den har muligvis ynglet i de tidligere afgra-
vede områder øst for Halvrimmensvej, og der findes også egnede ynglesteder i 
den østlige del af det nuværende graveområde, hvor der er vand- og sumparealer. 
Arten yngler således især i næringsfattige vandområder i hedemosearealer. Der 
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kan derfor potentielt skabes yderligere ynglesteder for arten ved efterbehandlin-
gen af projekt- og graveområdet. 

8.4.3 Planter  

I projektområdet findes to arter af okidéer, bakke-gøgelilje og plettet gøgeurt, 
som er fredet i Danmark. Begge arter vokser langs Rødhusvej og Katbjergvej på 
arealerne, som slås af Naturstyrelsen Vendsyssel. Dette er med til at holde disse 
arealer lysåbne, så de to orkidéarter kan vokse her og ikke bliver udkonkurreret af 
en høj vegetation. 

Bakke-gøgelilje har en spredt forekomst i Nordjylland, men er ellers forholdsvis 
sjælden i den øvrige del af landet. Arten vokser på lysåbne arealer som overdrev, 
heder, moser og strandenge. Den vokser flere steder langs Rødhusvej og Brat-
bjergvej på de arealer, som slås langs landevejen, Figur 8.9. Arten er ikke kendt 
fra andre steder i projektområdet ud over disse forekomster i den østligste perife-
ri af området.  

Plettet gøgeurt er forholdsvis udbredt i Nord- og Vestjylland, herunder også 
Nordvestjylland, men er ellers sjælden i den øvrige del af landet. Arten vokser på 
lysåbne moser, enge, overdrev og heder. Den findes enkelte steder langs Rødhus-
vej og Bratbjergvej på de slåede arealer, hvor dens forekomst formentlig er af-
hængig af slåningen, Figur 8.9. I projektområdet kendes den kun fra disse fore-
komster langs vestgrænsen af området.  

Ud over de to ovennævnte fredede arter findes der også arten almindelig ulvefod i 
projektområdet. Ulvefodsfamilien er en særlig gruppe af planter, der minder om 
stive mosser med nåleformede blade. Arten er på habitatdirektivets bilag V over 
arter, der kan udarbejdes forvaltningsplaner for, hvis den kommercielle udnyttel-
se skulle blive for stor.  

Almindelig ulvefod er en lav, flerårig og stedsegrøn plante, som har nåleagtige 
blade. Den vokser især på lysåbne næringsfattige steder som heder, overdrev og 
nåleskov med morbund, men også ofte i grusgrave. Almindelig ulvefod er for-
holdsvis sjælden herhjemme, men findes en del steder i klitplantagerne i Nord-
vestjylland. I projektområdet vokser den flere steder i området med klitter, hvor 
den primært vokser på nordskænter langs skovstien, som går fra det nordvestlige 
hjørne til det sydvestlige hjørne af området, Figur 8.8. På nogle af disse vokseste-
der har arten ret store bevoksninger. 
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Figur 8.8: Almindelig ulvefod er en lav og stedsegrøn plante med stive og nåleagtige bla-
de. Arten er forholdsvis sjælden her i landet, men findes en del steder i klitplantagerne i 
Nordvestjylland. I projektområdet vokser den flere steder i området med klitter. På bille-
det ses i øvrigt rensdyrlav. Foto: Per Nissen Grøn, 31. marts 2013.  

I øvrigt er der ved besigtigelsen registreret en lille bevoksning af liden ulvefod i 
graveområdet øst for projektområdet. Arten er også på habitatdirektivets bilag V. 
Liden ulvefod er forholdsvis sjælden herhjemme, og vokser især på fugtige tørve- 
og sandflader ved vandområder. Den træffes især i klitlavninger og grusgrave, og 
er således ret hurtigt indvandret til graveområdet.  

Desuden er der kendskab til to ualmindelige bregnearter, almindelig månerude 
og kambregne, fra projektområdet. Begge arter er relativt sjældne på nationalt 
plan, men er ikke rødlistede.  

Almindelig månerude er forholdsvis sjælden i Nordvestjylland og det øvrige land. 
Arten vokser på mager jord på enge, heder og grøftekanter. I projektområdet fin-
des den således kun fåtalligt langs Bratbjergvej på de slåede arealer langs vejen, 
hvor dens forekomst formentlig er betinget af slåningen.  

Kambregne er forholdsvis sjælden i det meste af landet, men er ret udbredt i klit-
ter og plantager i Nordvestjylland. Blandt andet i Tranum Klitplantage, hvor den 
især forekommer hyppigt på kanterne af grøfter og kanaler, idet den foretrækker 
at vokse på mager og fugtig jordbund. Arten findes i projektområdet (oplyst af 
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Jammerbugt Kommune), mens dens udbredelse i området er ikke nærmere 
kendt.  

 

Figur 8.9: Forekomst af de fredede orkidéarter bakke-gøgelilje og plettet gøgeurt (data 
fra Biologisk Forening fra Nordvestjylland) samt bilag V-arten almindelig ulvefod (data 
fra besigtigelsen i marts 2013).  

Ved gravning i projektområdet vil bakke-gøgelilje, plettet gøgeurt og almindelig 
månerude ikke blive berørt af dette, såfremt der etableres et tilpas bredt bælte 
langs landevejen, hvor der ikke må graves. Dette bælte skal mindst have en bred-
de, som svarer til de arealer, der slås i øjeblikket og helst være en del bredere. 
Almindelig ulvefod vil heller ikke blive berørt af gravningen, såfremt området 
med klitter bevares.  

8.4.4 Beskyttede, rødlistede og fredede arter – Vurdering af påvirk-
ninger 

Sommerfuglen hedepletvinge, som er bilag II-art på EF-habitatdirektivet, findes 
kun spredt og fåtalligt på de slåede arealer langs Rødhusvej, og denne art vil kun 
blive påvirket, hvis der graves tæt på vejen. Etablering af et gravefrit bælte med 
en bredde på ca. 50 m langs vejen vil sikre denne art mod negative følger af en 
gravning.  
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De to sommerfuglearter, violetrandet ildfugl og skovperlemorsommerfugl, som 
muligvis har små bestande i projektområdet, vil blive påvirket af projektet. Ved 
efterbehandling af graveområdet vil begge arter imidlertid kunne tilgodeses med 
hensyn til de planter, som arterne er knyttet til. Herved øges chancen for, at der 
sker en indvandring til projektområdet fra nærtliggende og større bestande af de 
to arter.  

Bjerg-svirreflue har muligvis en lille bestand i den nordlige del af projektområdet, 
og den vil blive påvirket negativt ved gravning i området i Fase 2. Arten er knyttet 
til grantræer, og har formentlig bestande andre steder i Tranum Klitplantage, 
hvor der er grantræsbevoksninger. Bjerg-svirreflue vil derfor sandsynligvis ikke 
blive truet i dette område, og dens levesteder vil måske kunne tilgodeses ved ef-
terbehandlingen af projektområdet. 

Natravn yngler med enkelte par i projektområdet, og vil blive negativt påvirket af 
projektet i Fase 2 og 3. Da artens foretrukne ynglebiotop kun i begrænset omfang 
findes i projektområdet, vil gravningen imidlertid kun have en meget lille indfly-
delse på den samlede bestand af natravn i Tranum Klitplantage. Ved efterbehand-
lingen af projektområdet vil artens foretrukne ynglebiotop, åbne arealer med fyr-
retræer, eventuelt kunne etableres. 

Rødrygget tornskade er en ustabil yngleart i projektområdet, hvor den enkelte år 
har ynglet i dens foretrukne ynglebiotop, åbne lysninger med enkelte træer. Da 
området hovedsagelig består af tæt nåleskov, vil der kun i begrænset omfang ske 
tab af potentielle ynglesteder for arten ved gravning i området. Dens krav til yng-
lested vil eventuelt kunne tilgodeses ved efterbehandlingen af området. 

Rørdrum, rørhøg, trane og krikand yngler ikke i projektområdet, og de vil ikke 
blive negativt påvirket af projektet. Alle fire arter yngler i vådområder, og frem-
komsten af vandområder ved gravning i området vil komme disse arter til gode. 
Ved efterbehandlingen af området vil der kunne skabes potentielle ynglesteder 
for alle arterne. Således yngler trane allerede i det nuværende efterbehandlede 
graveområde øst for projektområdet.   

De to fredede orkidéarter, bakke-gøgelilje og plettet gøgeurt, samt den sjældne 
bregne, almindelig månerude, vokser kun på de åbne arealer langs Rødhusvej og 
Bratbjergvej. De tre arter vil kun blive negativt påvirket, hvis der graves tæt på ve-
jen. Ved etablering af en gravefri zone på ca. 50 m langs vejen vil de tre plantear-
ter ikke blive påvirket.  

Kambregne findes i projektområdet og vil blive negativt påvirket ved gravningen. 
Arten er ret udbredt i Tranum Klitplantage, og den vil ikke være truet som følge af 
projektet. Da den især vokser på fugtige brinker langs grøfter, vil dens levesteder 
kunne genskabes ved efterbehandlingen af området. 

Almindelig ulvefod, som er bilag IV-art på habitatdirektivet, har en del bevoks-
ninger i området med klitter i den sydlige og vestlige del af projektområdet, og 
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den vil blive stærkt negativt påvirket ved projektet, men først i Fase 3. Det vil der-
for være hensigtsmæssigt, at friholde dette område for gravning, så artens fore-
komst i området ikke bliver truet. I øvrigt har den nuværende gravning bevirket, 
at den forholdsvis sjældne liden ulvefod er indvandret til det nuværende råstof-
indvindingsområde, der er beliggende øst for projektområdet. I forbindelse med 
en evt. kommende gravning i Fase 3 om ca. 60 år vil det være nødvendigt at skabe 
de rette muligheder for at almindelig ulvefod kan indvandre på de efterbehandle-
de arealer. 

8.4.5 Beskyttede, rødlistede og fredede arter – Kumulative effekter 

Gravning i to råstofindvindingsområder på én gang vil virke mere forstyrrende på 
dyrelivet i området end når der kun graves i en råstofgrav. Dette vil ikke medføre 
nogen større negativ påvirkning af plantelivet. 

Der er ikke andre forhold, der sammen med indvindingen påvirker de beskyttede, 
rødlistede og fredede arter væsentlig negativt. 

8.5 Beskyttede § 3 naturtyper 
Følgende naturtyper er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3: Moser, ferske en-
ge, strandenge, overdrev og heder, som har et areal på mindst 2.500 m2. Desuden 
omfatter det søer med et areal på mindst 100 m2 samt vandløb, der er omfattet af 
kommuneplanen for Jammerbugt Kommune.  

Naturbeskyttelsesloven beskytter de ovennævnte naturtyper mod ændringer i de-
res tilstand. Herved beskyttes de vilde planter og dyr samt deres levesteder i de 
ovennævnte naturtyper. Dette sikrer biodiversiteten i den danske natur samt sik-
rer tilstedeværelsen af disse naturtyper i det danske landskab. 

På Figur 8.10 er vist de arealer, som er registreret som § 3-arealer i marts 2013 i 
Miljøportalen i og omkring projektområdet. Der var ingen § 3-arealer kortlagt i 
projektområdet på dette tidspunkt, men ved besigtigelsen registreredes to § 3-
arealer i området. Hedearealet i det nordøstlige hjørne af projektområdet er efter-
følgende blevet registreret og fremgår af Miljøportalen pr. juni 2013. Vandhullet 
der er beliggende i den vestlige del af området op mod Rødhusvej i Brovst frem-
går endnu ikke af Miljøportalen.  
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Figur 8.10: Beskyttede naturtyper (§3-arealer) i og omkring projektområdet. Det § 3-
registrerede vandhul inden for projektområdet er fra besigtigelsen i marts 2013, mens de 
øvrige arealer er fra Miljøportalen, juni 2013. 

De beskyttede § 3-arealer nærmest projektområdet omfatter øst og sydøst for det-
te en række hede- og engarealer samt søer, hvoraf en del af disse arealer og søer 
findes i det eksisterende eller efterbehandlede graveområde. På plantagearealer-
ne lige syd, vest og nord for projektområdet er der ikke nogen § 3-arealer. 

I forbindelse med besigtigelsen i marts 2013 er der registreret to arealer i pro-
jektområdet, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det omfatter et areal 
med hede henholdsvis i det nordøstligste hjørne af projektområdet samt et vand-
hul i den vestligste og midterste del af området ved Rødhusvej/Bratbjergvej, Fi-
gur 8.10.  

Hedearealet i det nordøstlige hjørne består i langt overvejende grad af tør hede, 
som er stærkt groet til med nåletræer, primært almindelig bjergfyr og sekundært 
af fransk bjergfyr, Figur 8.11. Desuden findes spredt skov-fyr, contorta-fyr og sit-
ka-gran. En del af fyrretræerne er væltet af storme. Stedvis findes åbne og fugtige 
smålavninger, som er domineret af græsserne blåtop og bjerg-rørhvene.  
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Bundvegetationen på hedearealet er domineret af to af hedens typiske dværgbu-
ske, hedelyng og revling. Af andre karakteristiske dværgbuske findes spredt tytte-
bær, klokkelyng, krybende pil og gråris. Desuden er vegetationen domineret af 
hede-rensdyrlav, som stedvis har sammenhængende og bunddækkende bevoks-
ninger.  

 
Figur 8.11. Hedearealet omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 i det nordøstlige hjørne af 
projektområdet er domineret af bevoksninger med fyrretræer og to af hedens typiske 
dværgbuske, hedelyng og revling. Foto: Per Nissen Grøn, 31. marts 2013. 

Af øvrige typiske hedeplanter findes bl.a. katteskæg, sandskæg, bølget bunke, 
sand-hjælme, fåre-svingel, sand-star, pille-star, håret høgeurt, almindelig konge-
pen, skovstjerne, lyng-snerre og djævelsbid. Flere steder findes også bunddæk-
kende bevoksninger af forskellige arter af mosser.  

Vandhullet omfatter en vandfyldt lavning, hvor der er fældet nåletræer på det 
omkringliggende terræn, Figur 8.12. Langs vandhullet findes bevoksninger af øret 
pil og i den vandfyldte bredzone bevoksninger af næb-star, hunde-hvene, lyse-siv, 
liden siv og kragefod. Vandet er brunfarvet og surt, og undervandvegetationen 
består af mosser, især vand-seglmos. Af særlige dyrearter findes en lille ynglebe-
stand af spidssnudet frø, der er en strengt beskyttet bilag IV-art på EF-
habitatdirektivet.  

I øvrigt findes der tæt ved vandhullet enkelte andre vandfyldte smålavninger, som 
formentlig normalt udtørrer sidst på foråret og først på sommeren. De har en-
keltvis ikke en størrelse, så de er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. De har 
dog formentlig en vis betydning som yngle- og rastested for spidssnudet frø samt 
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levested for vandinsekter og drikkevandssted for dyr, fugle mv. Desuden indgår 
de som en del af et samlet vådområde sammen med vandhullet, idet de om vinte-
ren har indbyrdes vandforbindelse.   

Råstofgravning i de to ovennævnte § 3-arealer med hede og vandhul kræver en 
dispensation fra naturbeskyttelsesloven. 

 
Figur 8.12 Vandområdet som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 langs Rødhusvej i 
Brovst er lavvandet med surt og brunfarvet vand. Isen på vandområdet smeltede først 
helt omkring 1. april. Der er fældet træer omkring vandområdet for at gøre det mere 
lysåbent. Foto: Per Nissen Grøn, 31. marts 2013. 

8.5.1 Beskyttede § 3 naturtyper – Vurdering af påvirkninger   

Naturarealerne langs Bratbjergvej/ Rødhusvej vil være truet, hvis der graves tæt 
på vejen. Området kan sikres ved, at der etableres en gravningsfri zone på ca. 20 - 
50 m langs vejen. Efterbehandlingsplanen for faserne 1-3 sikrer denne graveaf-
stand. Der er på nuværende tidspunkt ikke ansøgt om råstoftilladelse i nærheden 
af det lille vandhul ved Rødhusvej. En senere evt. fjernelse af vandhullet vil blive 
kompenseret af de større åbne lavvandede områder i det efterbehandlede områ-
de.  Naturarealerne vil derfor ikke blive påvirket af gravning, der foregår inden 
for det ansøgte areal øst for Millersvej og syd for indlandklitten i Fase 1 og 2, og 
en bortgravning i Fase 3 vil være kompenseret af nye søer og vandhuller inden for 
projektområdet.  Der vil højst blive gravet 3 meter under terræn (ned til tørvela-
get) i det nordøstlige hjørne af projektområdet. Hvis der holdes en graveafstand 
på 3 m til hedearealet i den nordøstligste del af projektområdet, vurderes § 3 om-
rådet ikke at blive påvirket væsentligt af gravningen.   
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En senere evt. bortgravning af vandhullet i Fase 3 vil kræve en dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 3. 

8.5.2 Beskyttede § 3 naturtyper – Kumulative effekter   

§ 3 områderne inden for og umiddelbart op til projektområdet vil ikke blive på-
virket yderligere af, at der graves i den eksisterende råstofgrav, der er beliggende 
øst for projektområder samtidig med, at der graves inden for projektområdet. 

 
Figur 8.13. Råstofindvinding i den eksisterende grav øst for projektområdet. Foto: Per 
Nissen Grøn, 31. marts 2013. 
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9 Landskab, geologi og 
jordbundsforhold 

 

Landskabet, geologien og jordbunden omkring projektområdet er beskrevet og 
kortlagt på grundlag af feltbesigtigelser og oplysninger indhentet fra bl.a.: 

 Topografiske kort 
 Per Smeds Landskabskort (geomorfologisk kort) 
 Jordartskort (1:200.000) 
 Lavbundsjorde - medtages 
 4-cm kort, ældre målebordsblade 
 Ortofotos 
 Diverse faglige rapporter og videnskabelige publikationer 

For at kunne vurdere konsekvenserne for landskabet på et ensartet grundlag, er 
der i kortlægningen taget udgangspunkt i paradigmerne for ”landskabskarakter-
metoden”, Caspersen og Nellemann, 2005. Metoden integrerer natur- og kultur-
geografiske data med visuelle værdier. 

Projektområdet liggende i et lavtliggende og forholdsvist jævnt landskab, der blot 
varierer mellem ca. kote 12 og kote 15 m DVR 90. Landskabet ligger terrænmæs-
sigt højest i den centrale til sydøstlige del af området omkring kote 14 – 15 m, 
hvor der ses nogle langstrakte kurveforløb, der optræder som omtrent vest-øst til 
sydøst gående rygge. Disse rygge udgør et område bestående af indlandsklitter, 
som det bl.a. fremgår af Figur 9.1, som sammenstiller terrænoverfladen med 
jordartskortet, samt Figur 9.4, der viser observationer i felten. Fra de centralt be-
liggende rygge falder terrænet mod nord og sydvest til hhv. ca. kote 12 m i nord 
og ca. kote 13 m i sydvest, og terrænkurverne udviser en lille tæthed, der viser et 
fladt område.  

Kort med angivelse af terrænhældninger over 6° (Miljøportalen, 2013) viser, at 
der kun er få områder med terrænhældninger over 6° indenfor projektområdet. 
Disse områder er relateret til det langstrakte kurveforløb, der angiver klitdannel-
ser centralt i området. 

Terrænet er således ret fladt og præget af, at området bruges som plantage. Plan-
tagen består i langt overvejende grad af plantede nåletræer og kun i mindre grad 
af løvtræer. Den har således en ret ensartet og lukket karakter med nåletræer, 
som kun afbrydes af åbne arealer med lige skovveje og grøfter samt lysåbne area-
ler, hvor der er blevet fældet nåletræer. Her plantes der i stigende grad løvtræer. I 
den centrale del af plantagen, nord for indlandsklitten, ligger et areal hvor der 
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bliver udført træartsforsøg. Der er tale om et område med træer, der blev plantet i 
1964, og som bruges i skovbrugs forskningen.  

 
Figur 9.1. Sammenstilling af terrænoverfladen (Cowi, 2006) og jordartskortet (GEUS, 
1:200.000). Projektområdet er angivet ved rød stiplet stregfarve, mens graveområderne i 
Råstofplan 2012 er angivet ved lyserød stregfarve. ES= Postglacial flyvesand, 
FS=Ferskvandssand, HG=Postglacial saltvandsgrus, HS=Postglacial saltvandssand, 
MS=Morænesand og SK=Skrivekridt. 

Geologien i Vendsyssel (Andersen og Sjørring, 1997) viser overordnet 4 land-
skabstyper: 
 

 Glacialt landskab fra den sidste istid Weichsel 
 Tørlagt havbund fra istidens afslutning – Yoldiafladen 
 Havbund fra Postglacialtid – Littorinafladen 
 Postglaciale til recente flyvesandslandskaber 

De kvartære istidsaflejringer, der har formet landskabet, hviler i området direkte 
på højtliggende kalkaflejringer, som det f.eks. ses ved Kaas øst for projektområdet 
(se udsnit af jordartskortet, Figur 9.3), hvor kalken ses helt i terræn. De kvartære 
aflejringer udgør generelt en vekslen af moræneler og morænesand samt smelte-
vandsler, -sand og –grus og forekommer især i forbindelse med højere liggende 
morænelandskaber, som bl.a. ved Kaas og Pandrup øst for projektområdet, se Fi-
gur 9.2 og Figur 9.3, men også under de efterfølgende marine aflejringer. De ma-
rine aflejringer er dannet under de efterfølgende havniveaustigninger i forbindel-
se med dels Yoldiahavet for ca. 15.000 til ca. 13.000 år siden (Andersen og Sjør-
ring, 1997) og dels Littorinahavet for ca. 8.000 år siden og danner store flader af 
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hævet havbund, hvor de højtliggende morænelandskaber fremstår som øer med 
stejle skrænter.  

På den hævede havbund fra Littorinahavet skete der en forsumpning som resultat 
af, at dræningen var dårlig, og der er de sidste 4.000 år sket en opbygning og 
vækst af højmoser, bl.a. Vildmoserne. Der ses moser med tørveaflejringer spredt i 
området, bl.a. Udholm Mose, som grænser op til projektområdets østlige grænse 
og Lundergård Mose, som ligger lige nord for projektområdet.  

Store dele af landskabet overlejres i dag af et flyvesandslandskab med klitdannel-
ser dels indlands og dels langs kysten. Inden for selve projektområdet ses klit-
dannelser, som det bl.a. ses i den centrale del af projektområdet, se Figur 9.1 samt 
Figur 9.4 og Figur 9.5. I den centrale og vestlige del af projektområdet findes et 
område med lave indlandsklitter. Det strækker sig fra vest mod øst fra Rødhusvej 
til Millersvej og har en længde på ca. 0,8 km. Her har flyvesandet aflejret sig som 
lave klitter, som visse steder når op til en højde på næsten 10 m, og terrænet her 
er væsentlig mere kuperet end det øvrige flade terræn i projektområdet. Klitterne 
er tilplantet og groet til med bjergfyr, hvilket i nogen grad er med til sløre klitter-
nes tilstedeværelse i terrænet, men klitterne har stadig en landskabelig værdi som 
indlandsklitter. 

Den nordlige del af projektområdet består således af marint forland, der er dan-
net under Littorinahavets havniveaustigning, mens den centrale til sydlige del 
hovedsageligt udgøres af mere recente klitdannelser.  
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Figur 9.2. Udsnit af Per Smeds landskabskort over Danmark (Smed, 1981). Projektområ-
det er angivet ved rød stiplet stregfarve, mens graveområder i Råstofplan 2012 er angivet 
ved lyserød stregfarve. 

I projektområdet består de terrænnære jordarter af 2 aflejringstyper dels flyves-
andsaflejringer, repræsenteret ved klitdannelserne, og dels ferskvandsaflejringer, 
der hovedsageligt er tolket at repræsentere mose- og tørveaflejringer, se figur 9.3.  

Der er ikke angivet jordbundstyper i klitplantagen, men grænsende op til projekt-
området angives der finsandet jord (Miljøportalen, 2013) 

Sammenholdes jordartskortets oplysninger med feltobservationer vurderes jord-
bunden således generelt at bestå af næringsfattigt sand med lidt islæt af morbund 
som følge af, at der har været nåletræsplantage i området i mange år. Tranum 
Klitplantage blev anlagt omkring 1920, og i projektområdet har der været planta-
ge de sidste 60-70 år.  
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Figur 9.3. Uddrag af jordartskortet (GEUS, 1:200.000). Projektområdet, som er en del af 
råstofgraveområdet, er angivet ved rød stiplet stregfarve, mens graveområder i Råstof-
plan 2012 er angivet ved lyserød stregfarve. ES= Postglacial flyvesand, 
FS=Ferskvandssand, HG=Postglacial saltvandsgrus, HS=Postglacial saltvandssand, 
MS=Morænesand og SK=Skrivekridt. 
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Figur 9.4. Arealer med indlandsklitter i projektområdet. 

 
Figur 9.5. I den centrale del af projektområdet findes et område med lave indlandsklitter. 
Området er groet til med fyrretræer, især af fransk bjergfyr, mens bundvegetationen do-
mineres af revling, mosser og rensdyrlav. Foto: Per Nissen Grøn, 31. marts 2013. 
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9.1 Kystnærhedszonen  

Det nordvestlige hjørne af undersøgelsesområdet er beliggende inden for kyst-
nærhedszonen. Planlovens bestemmelser vedrørende kystnærhedszonen har til 
formål at friholde landets kystområder for bebyggelse og anlæg, som ikke er af-
hængige af en kystnær beliggenhed se Figur 9.6. 

 
Figur 9.6: Fredskov og beskyttelseslinjer i projektområdet. 

For planlægningen i kystnærhedszonen gælder i henhold til planloven (LBK nr. 

587 af 27/05/2013) bl.a.: 
 at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i 

landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel 
begrundelse for kystnær lokalisering, 

 at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturan-
læg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for bebyggelse og anlæg 
på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig 
kystbeskyttelse, 

 at nye sommerhusområder ikke må udlægges, og at eksisterende sommer-
husområder skal fastholdes til ferieformål, jf. dog stk. 2, 
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 at ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres efter sammenhængende turistpoli-
tiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller 
større ferie- og fritidsbebyggelser, og 

 at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges. 

 
Råstofgravning vurderes ikke at være i konflikt med kystnærhedszonens bestem-
melser. 

Projektområdet ligger udenfor øvrige bygge- og beskyttelseslinjer, herunder 
strandbeskyttelseslinjen/klitfredning samt skov-, å- og søbeskyttelseslinjer. 

9.2 Fredskov  
Hele projektområdet er omfattet af fredskovspligt, som det fremgår af ovenståen-
de Figur 9.6 

Arealet er klitplantage, overvejende med nåletræer og nyligt afdrevne områder. 
Blandt nåletræerne er sitkagran dominerende med ca. 75 ha. Sitkagranen er 
plantet mellem 1943 og 1998. Endvidere er der områder med bjergfyr og fransk 
bjergfyr, som er plantet i perioden 1951 – 1954, samt skovfyr og østrigsk fyr plan-
tet i 1945-1946. Skovfyr er desuden plantet i 1989 og 1996. Endelig er et delområ-
de tilplantet i 1964 som et træartsforsøg med 12 forskellige træarter, hvor af en-
kelte dog siden er fældet. Siden 1969 er der plantet bælter med eg, særligt langs 
Bratbjergvej og nord for Kræn Dals Bakker. 

Dyrkning af sitkagran kan give et beskedent økonomisk overskud, men har også 
været præget af stormfald (2003 og 2005) samt angreb af barkbiller (micans). 
Den øvrige bevoksning har lavere produktivitet og giver ikke økonomisk over-
skud. 

Fredsskov fremgår af matriklen, og helt nye fredskovspligtige arealer vil fremgå af 
sagsbehandlingen i forbindelse med, at ansøger fremsender en tingbogsattest til 
kommunen. Når særlige grunde taler for det, kan fredskovspligten ophæves. Det 
er Naturstyrelsen Sønderjylland, der i denne sag afgør, om fredsskovpligten kan 
ophæves. Det er ligeledes Naturstyrelsen Sønderjylland, der sætter vilkår for 
etablering af erstatningsskov.  

En råstofindvinding i fredskov kræver en ophævelse af fredskovspligten. I udkast 
til skovlovstilladelsen fremgår det bl.a., at for hver gang en ny graveetape påbe-
gyndes, skal der forinden være truffet afgørelse om etablering af erstatningsskov 
på mindst 150 % af etapens størrelse. Der skal dog højst etableres 121,4 ha erstat-
ningsskov i alt.  

Der er i udkast til skovlovsafgørelsen lagt vægt på, at det hvide sand er en sjælden 
og værdifuld ressource, og at det ikke har været muligt at finde en tilsvarende res-
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source uden for fredskov. Det skønnes tillige, at arealet, når det er efterbehandlet, 
kan udvikle sig til at have et mere værdifuldt biologisk indhold. 

En dispensation fra fredskovspligten vurderes ikke at være i konflikt med skovlo-
vens (LBK nr. 678 af 14/06/2013) formålsparagraf, da erstatningsarealerne og 
det efterbehandlede areal i Tranum Klitplantage efterlader et større areal med na-
tur- og skov end det areal der bortgraves i plantagen.  

9.3 Landskab, geologi og jordbundsforhold – Vurdering af på-
virkninger 

Råstofgravning er en irreversibel proces, når sandet er fjernet, er landskabet æn-
dret for altid. Der er i den overordnede landskabsplan for hele projektområdet ta-
get højde for at området efterbehandles til natur, og at skrænthældningerne får et 
varieret forløb. Det landskabelige udtryk vil blive væsentligt ændret fra at være et 
landskab, der hovedsagelig præges af en drænet plantage med nåle- og løvtræer 
til et noget lavere beliggende areal med lysåben beplantning, overdrevsarealer og 
områder med åbent vandspejl. Naturværdien og landskabsoplevelsen i det efter-
behandlede landskab vurderes at blive forbedret bl.a. ved, at de efterbehandlede 
arealer ikke længere drænes, og fordi de lysåbne naturtyper og søer og fugtige bi-
otoper vil tiltrække et rigt dyreliv. 

9.3.1  Landskab, geologi og jordbundsforhold – Kumulative effekter 

Den kumulative påvirkning af landskabet vurderes at være positiv, da projektom-
rådet efterbehandles til overvejende åben natur med større åbne vandflader og 
større naturindhold i lighed med de efterbehandlede arealer i råstofindvindings-
området øst for projektområdet.  
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10 Grundvand og 
overfladevand 

 

10.1 Vandplaner 
Projektområdet ligger inden for 2 vandplanområders hovedvandopland. Selvom 
det er Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, der er gældende indtil vandpla-
nerne vedtages endeligt, er der i miljøvurderingen taget højde for nyeste viden på 
grundvands- og drikkevandsområdet. 

10.2 Grundvand- og drikkevand 
Projektområdet ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), jf. seneste viden i Miljøportalen, uden for nitratfølsomme indvindingsom-
råder (NFI) og uden for indsatsområder med hensyn til nitrat (ION). Der findes 
et større område udpeget til Område med Drikkevandsinteresser (OD) ca. 3 km 
øst for projektområdet, mens der ca. 6 km syd til sydvest derfor findes et område, 
der er udpeget til Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Der ligger 
ingen vandindvindingsboringer i umiddelbar nærhed af projektområdet, men 
indvindingsoplandet for vandforsyningsboringerne DGU nr. 15.43 og 15.419 til-
hørende til Feriebyens Vandværk rækker ind i den vestlige del af projektområdet. 
Feriebyens Vandværk ligger, i henhold til oplysninger fra Jammerbugt Kommu-
ne, ca. 2.300 m vest for projektområdet. Placeringen fremgår af nedenstående Fi-
gur 10.1. 

Det primære grundvandsmagasin i projektområdet er beliggende ved et lokalt 
toppunkt i kote ca. 7 – 8 m DVR 90, svarende til ca. 6-7 meter under terræn, se 
bilag 7. Dette toppunkt udgør en del af et lokalt, omtrent NNØ-SSV gående 
grundvandsskel, beliggende lige øst for Projektområdet, og det primære grund-
vand vurderes derfor at strømme i vestlig retning. 

På baggrund af de udførte råstofboringer i området (Andreassen & Hvidberg, 
2005) vurderes det observerede tørvelag, beliggende ca. 6-8 meter under terræn, 
at udgøre et vandstandsende lag mellem de overlejrende, finsandede flyvesands-
aflejringer og det primære grundvandsmagasin. 
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Figur 10.1. Drikkevandsinteresserne i Tranum Klitplantage.  

10.2.1 Grundvand- og drikkevand – Vurdering af påvirkninger 

Indvindingsoplandet til Feriebyens Vandværk strækker sig en anelse ind i pro-
jektområdet mod vest ved Bratbjergvej/Rødhusvej. Råstofindvindingen og den 
efterfølgende arealanvendelse vurderes ikke at påvirke grundvandsforholdene og 
drikkevandsinteresserne i området væsentligt grad. Råstofindvindingen vurderes 
ikke at påvirke vandkvaliteten i Feriebyens Vandværks indvindingsboringer. For 
at beskytte drikkevandsressourcen vil området blive efterbehandlet til naturom-
råde uden brug af gødning og pesticider på de efterbehandlede arealer.  

Råstofgravningen inden for det ansøgte projektområde vurderes ikke at påvirke 
drikkevands- og grundvandsinteresserne væsentligt. 

10.2.2 Grundvand- og drikkevand – Kumulative effekter 

Der er ingen kumulative effekter. 

10.3 Overfladevand – afvanding og okker 
I området forventes det sekundære grundvandsspejl at ligge mellem 0,5 og 2 me-
ter under terræn, som det er registreret i råstofboringerne udført i projektområ-
det (Andreasen & Hvidberg, 2005). Det sekundære grundvandsspejl strømmer 
mod nord og følger dermed overordnet set terrænets forløb. 
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Der er foretaget en afvanding af store dele af området ved hjælp af et grøftesy-
stem, og det er især den nordlige del af projektområdet, som er blevet afvandet, 
se Figur 10.2. Området er derfor generelt ret tørt, og der er kun relativt få steder 
med lavninger, hvor sandjorden er fugtig. 

 
Figur 10.2. Vandløb og grøfter i Sandmosen og opland. 

Ved råstofindvinding i projektområdet bliver der fjernet sand over og under det 
sekundære grundvandsspejl. Råstofindvindingen vil kun i meget beskeden grad 
påvirke det sekundære grundvandsspejl, da det fjernede sand kun i opgravnings-
fasen skal erstattes af overfladevand. Efter meget kort tid (timer) indstiller der sig 
en ny rovandsstand, som ikke afviger væsentligt fra den tidligere rovandsstand. 

Det fjernede sand vil sammen med en forøget fordampning (fordampning fra åb-
ne vandoverflader er større end fra en bevokset overflade) fra de kommende gra-
vesøer bevirke, at der vil ske en mindre sænkning af vandstanden på ca. 0,5-1 m 
mod gravesøerne. Dermed vil grundvandsstrømningen i nærområdet til søerne 
ændres og søge mod de lavere liggende søer.  

10.3.1 Prøvetagning i Sandmosen den 29. april 2013 

En forudsætning for en få tilladelse til at indvinde råstoffer inden for projektom-
rådet er bl.a., at de nærliggende Natura 2000 områder ikke påvirkes i væsentlig 
negativt grad. Da hovedparten af projektområdet er beliggende inden for områ-
der med stor risiko for okkerudledning (klasse I), er okkerindholdet undersøgt i 
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de grøfter, der afleder vand fra projektområdet. Se Figur 10.3, som viser risikoen 
for udledning af okker i området.  

 
Figur 10.3: Okkerpotentielle områder. Det ses, at hovedparten af projektområdet er be-
liggende inde for områder, hvor der er stor risiko for okkerudledning. Kilde (DJF). 
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Figur 10.4. Okker i en grøft i projektområdets vestlige del. Foto: Per Nissen Grøn,  31. 
marts 2013. 

Der blev den 29. april 2013 udtaget vandprøver til analyse for totalt og opløst jern 
samt pH. Prøvestederne fremgår af nedenstående oversigtskort, Figur 10.5.  
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Figur 10.5. Planlagte prøvetagningssteder inden for projektområdet, samt 3 prøvetag-
ningssteder i søerne i den aktive råstofgrav umiddelbart øst for projektområdet. Der er 
ikke udtaget prøver på prøvested 2, da grøften ikke blev fundet. Der var ikke vand i grøf-
terne ved prøvestederne 4, 6 og 7, hvorfor der heller ikke er foretaget prøver i disse grøf-
ter.  

Alle grøfter, der leder vand ud af projektområdet mod vest - mod Natura 2000 
området - blev undersøgt. Projektet berører ikke målsatte vandløb i Regionplan 
2005 for Nordjyllands Amt. Beskrivelser og billeder af prøvestederne fremgår af 
nedenstående beskrivelser se figur 10.6 -10.14. 
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Figur 10.6. Prøvested 1. Udløb ved Bratbjergvej/Rødhusvej. Vandprøven er taget i udløbs-
siden af Rødhusvej. Vandspejlet lå 33 cm under indvendig overkant af rørudløbet. Der var 
en ganske lille vandføring i grøften, og strømningsretningen var mod vest. Foto: Karl Hen-
rik Laursen, 29. april 2013. 

 

Figur 10.7. Prøvested 3. Udløb ved Bratbjergvej. Vandprøven er taget i østsiden af Brat-
bjergvej. Vandspejlet lå 2 cm under indvendig overkant af rørudløbet. Vandet var stille-
stående med en formodet strømningsretning mod vest. Vandtemperaturen var 6,0 °C kl. 
9.50. Foto: Karl Henrik Laursen, 29. april 2013. 
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Figur 10.8. Prøvested 4: Der er ikke udtaget prøve, da der ikke var vand i grøften. Foto: 
Karl Henrik Laursen, 29. april 2013. 

 
Figur 10.9: Prøvested 5:Vandprøven er taget 10 meter nedstrøms tilløbet fra vest. Vand-
spejlet lå 31 cm over fast bund. Strømningen er mod nord. Tilløbet vestfra giver lige så 
meget vand som tilløbet fra syd. Vandføring ca. 5-10 l/s. Vandtemperatur: 6,0 °C kl. 
10.45. Foto: Karl Henrik Laursen, 29. april 2013. 
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Figur 10.10. Der blev ikke tage prøver ved prøvestederne 5 og 6, da der ikke var vand i 
grøfterne. Foto: Karl Henrik Laursen, 29. april 2013. 

 
Figur 10.11. Prøvested 8: Vandprøven er taget i nordøstsiden af søen. Vandtemperaturen 
var 10,5 °C kl. 12.10. Foto: Karl Henrik Laursen, 29.april 2013. 
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Figur 10.12: Prøvested 9. vandprøven er taget i den sydvestlige side af søen. Vandtempe-
raturen var 9,5°C kl. 11.45. Foto: Karl Henrik Laursen, 29. april 2013. 

 
Figur 10.13. Prøvested 10: Vandprøven er taget i den sydvestlige side af søen. Vandtem-
peraturen var 8 °C. Foto: Karl Henrik Laursen, 29. april 2013. 
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Analyserne af indholdet af totalt jern, opløst jern og pH, fremgår af nedenstående 
tabel, Figur 10.14. 

Prøve 
nr. 

Nr. 

Fe 

mg/l 

 

Fe  

(feltfiltreret) 

mg/l 

pH Vand 

Temp. 

°C 

Tidspunkt Strømnings- 

retning 

1 25 22 6,1 5,5 Kl. 09.25 

d. 29.04.13 

Mod vest 

3 22 21 5,6 6,0 Kl. 09.50 

d. 29.04.13 

Formodentlig 
mod vest 

5 16 11 6,2 6,0 Kl. 10.45 

d. 29.04.13 

Mod nord 

8 3,7 2,1 7,6 10,5 Kl. 12.10 

d. 29.04.13 

Nordøstside af 
sø 

9 1,9 1,3 7,2 9,5 Kl. 11.45 

d. 29.04.13 

Sydvestside af 
sø 

10 14 7,1 6,0 8,0 Kl. 11.30 

d. 29.04.13 

Sydvestside af 
sø 

Figur 10.14. Der er ikke udtaget prøver på prøvested 2, da grøften ikke blev fundet. Der 
var ikke vand i grøfterne ved prøvestederne 4, 6 og 7, hvorfor der heller ikke er foretaget 
prøver i disse grøfter. Analyserne er foretaget af Eurofins, den 29.04.2013-03.05.2013. 
Metode: pH: DS287, Totalt jern og feltfiltreret jern: SM3120ICP/OES. 

Det ses af tabellen, at der er et meget højt indhold af okker i grøfterne inden for 
det ansøgte råstofindvindingsområde. Allerede ved ferrojernkoncentrationer ≥ 
0,2 mg/l ses der en negativ effekt på smådyrsdiversiteten i recipienterne. Derfor 
må ferrojernkoncentrationen højst være på dette niveau, hvis faunaen skal være 
upåvirket af okker (Orbicon, 2008). Af hensyn til bl.a. faunaen i nærliggende 
vandløb og af hensyn til Natura 2000 området, der er beliggende ca. 1 km mod 
vest, er det derfor valgt at afskære de grøfter, der dræner det fremtidige råstof-
indvindingsområde. De søer, der opstår i forbindelse med gravningen, vil herefter 
fungere som okkerudfældningsbassiner, og nedbør vil nedsive og strømme ud af 
området med det sekundære grundvand.  
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Variationen i okkerindholdet i de tre vandprøver i søerne uden for det ansøgte 
område er ikke nærmere belyst.  

Gravesøer, som fremgår af efterbehandlingsplanen, se Figur 5.10, vil skabe lav-
ninger i terrænet og dermed en naturlig tilstrømning til søerne. For at forstærke 
denne tilstrømning kunne der, i graveperioden, etableres midlertidige små kana-
ler internt i området, som leder vandet til søerne. 

Udvaskningen af okker vil på den måde kunne samles i søerne og til dels i kana-
lerne, hvorfra det efter behov kan fjernes som bundfældet okker. 

Af efterbehandlingsplanen fremgår det, at området vil være omgivet af skrånin-
ger, som går fra det eksisterende terræn til de kommende gravesøer og i den sid-
ste ende til de færdige efterbehandlede søer. Vand, der falder på det gravede om-
råde, vil søge mod søerne, som ønsket og beskrevet oven for. Vand, der falder på 
den del af området, som endnu ikke er gravet, vil strømme af som i dag, og der 
sker ikke en ændring i den eksisterende situation i denne del af området. 

Inden for det eksisterende råstofindvindingsområde, øst for projektområdet, er 
gravesøen beliggende i ca. kote 7,7 m DVR 90, hvilket omtrent stemmer overens 
med bundkoten for det tørvelag, der udgør bunden af råstofforekomsten. Det se-
kundære grundvandsspejl er beliggende mellem ca. kote 8,3 og 9,15 m DVR 90, 
dvs. ca. 0,6-1,5 m højere end gravesøens vandspejl, hvorfor der sker en afstrøm-
ning mod den eksisterende gravesø. Da niveauet for det primære grundvandsspejl 
ligger omkring ca. kote 7 – 8 m DVR90, virker tørvelaget som et vandstandsende 
lag i området.  

I det ansøgte råstofindvindingsområde er der registreret et sekundært grund-
vandsspejl mellem ca. kote 10,85 og 13,75 m DVR 90, og det forventes også her, at 
grundvandsspejlet for en kommende gravesø vil være afhængig af det tørvelag, 
der udgør bunden af råstofforekomsten. Tørvelaget varierer mellem ca. kote 6,4 
og 10,8 m DVR 90. Det sekundære grundvandsspejl ligger ca. 3 til 6 m højere, 
hvorfor afstrømningen af det sekundære grundvandsmagasin også her må søge 
mod en kommende gravesø. Efter etablering af den nye gravesø forventes det 
kommende vandspejl at ligge ca. 0,5 -1 m over koten for tøvelaget, som det tilsva-
rende er observeret ved de eksisterende gravesøer øst for projektområdet. 

10.3.2 Projektområdets hydrologi 

Afskæring af grøfterne, der leder vand bort fra området, bevirker, at den eneste 
måde, hvorved okkeren kan forlade projektområde, er ved oversvømmelser f.eks. 
i forbindelse med større nedbørsbegivenheder. Da det er en forudsætning, at ok-
keren skal holdes inden for det ansøgte råstofindvindingsområde, er der derfor 
set på påvirkningen af området i forbindelse med en 100 års nedbørsbegivenhed, 
dels før gravning (projektområdet, som det ser ud i dag) og dels efter gravning 
(det færdiggravede råstofindvindingsområde på 80,4 ha). 
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Til disse beregninger er der taget følgende antagelser: 

 Der anvendes en 100 års regnhændelse, som er bestemt pga. 
Spildevandskomiteens Skrift 27. Dette er gjort for regnhændel-
serne 10 min, 30 min, 1 t, 3 t, 6 t, 12 t, 24 t og 48 t. Nedbørs-
mængderne fremgår af tabellerne, figur 10.16 og 10.17. Bereg-
ningerne er foretaget med data for det nordjyske område. Der 
ses bort fra fordampning i beregningerne. 

 Ledningsevnen for sandede aflejringer udenfor graveområderne 
antages at have en ledningsevne på 1.10-5 m/s, som repræsente-
rer en gennemsnitlig værdi for fint sand. 

 Udsivning fra gravene sker kun i siderne fra graveområderne, da 
bunden antages at være tæt pga. bundfældning af okker. Se skit-
se nedenunder. 

 

Figur 10.15. Forenklet skitse af udsivningen fra det færdigravede råstofindvindingsområ-
de. Tørvelaget er her i området antaget at være impermeabelt (vandstandsende).  

Skrænterne af udgravningen er beregningsmæssigt sat til en hældning på 1:2. 

Indvindingen sker kun som afgravning indtil ca. 0,5-1 meter under grundvands-
spejlet. Hvis der skal indvindes yderligere under nuværende grundvandsspejl, 
skal det ske ved hjælp af f.eks. en sandsuger. På den måde vil der ikke ske æn-
dring i det eksisterende sekundære grundvandsspejl i området. 

I området er der, i forbindelse råstofkortlægningen i 2005 (Andreassen & Hvid-
berg, 2005), foretaget opmåling af terrænet og det sekundære grundvandsspejl 
(angivet i borejournalerne), og der er ligeledes på baggrund af resultaterne af rå-
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stofkortlægningen udført en beregning af mægtigheden af sandforekomsten. Ud 
fra disse målinger og beregninger er der foretaget en vurdering af overfladeaf-
strømningen og grundvandsstrømningen i det sekundære magasin.  
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Af Figur 10.18 fremgår situationen før gravningen. Overfladestrømningen, som er 
vist med hvide pile, er delt af klitten (ved højdepunktet). Nord for dette område 
strømmer vandet mod nord mod lavpunktet, mens vandet i området syd for klit-
ten strømmer mod lavpunktet i sydvest. I den nordlige del af området strømmer 
det sekundære grundvand i det vestlige område med nord, mens grundvands-
strømningen er mod syd i det sydlige område. I det østlige område strømmer 
grundvandet mod øst, sandsynligvis påvirket af en grundvandssænkning. 

Af Figur 10.19 fremgår situationen efter etableringen af gravesøerne i områderne 
A1, A2 og A3. Grundvandsstanden vil muligvis ændres nogle få cm, dog vil den 
overordnede grundvandsstrømningen ikke ændres. Overfladeafstrømningen vil 
udelukkende ændres i den nordlige del af området. Terrænets hældning vil bevir-
ke, at en større del af vandet samles i gravesøen A1. Det medfører, at udstrømnin-
gen mod nord reduceres med 45 %. Da området forbliver urørt, vil vandmængden 
og dermed okkermængden ud af området via lavpunktet i nord således reduceres 
betydeligt. 

100 års regnhændelser varierer mellem 29 mm på 10 minutter til 151 mm for 2 
døgn, Figur 10.16 og Figur 10.17. På nuværende tidspunkt vil disse vandmængder 
stuve op i lavninger i terrænet og strømme ud via grøfterne i lavpunkterne og 
drænet i sydøst. Grundvandsstanden vil ved en 100 års regnhændelse generelt 
blive hævet i området, da det antages, at nedbøren også sker udenfor matriklen. 
Dermed vil grundvandsstrømningen stort set forblive uændret. 

Efter gravningen vil overfladestrømningen i det nordvestlige område være uæn-
dret. Vandmængden vil dog reduceres, da den nordøstlige del vil afvandes mod 
udgravningen A1, hvor vandet opmagasineres, indtil udsivningen har fjernet 
vandmængden. Af Figur 10.19 fremgår det nordøstlige område, hvor overflade-
vandet vil samles. 

Regnskyllene vil medføre en vandstand mellem 49 og 256 mm i gravesø A1. Tøm-
ningstiden vil variere mellem 39 til 203 timer. For gravesø A2 vil vandstanden 
være mellem 35 og 181 mm med tømningstid mellem 36 og 188 timer. Endeligt 
varierer vandstanden for gravesø A3 mellem 49 og 252 med en tømningstid mel-
lem 43 og 225 timer.  

Tømningen er beregnet med en gennemsnitsværdi for finsandede aflejringer. 
Tømningen vil gå hurtigere, jo mere grovkornet materialet er. 

I samtlige tilfælde vil regnvandet, der naturligt vil strømme til graveområderne, 
kunne opmagasineres i gravesøer uden fare for oversvømmelse. Okkeret i områ-
det vil samles i gravesøerne og dermed blive inden for området. Det vurderes, at 
der ikke sker en negativ påvirkning nærliggende vandløb af Natura-2000 områ-
derne vest for projektområdet. Overordnet vurderes det at være en forbedring for 
de nærliggende vandløb, at tilledningen af okkerholdigt vand fra projektområdet 
formindskes, efterhånden som gravningen skrider frem i de 3 gravefaser.  
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10.3.3 Overfladevand og okker – Vurdering af påvirkninger 

Der ses store jernkoncentrationer i projektområdets grøfter. Allerede ved ferro-
jernkoncentrationer ≥ 0,2 mg/l ses der en negativ effekt på smådyrsdiversiteten. 
Derfor må ferrojernkoncentrationen højst være på dette niveau, hvis faunaen skal 
være upåvirket af okker. Af hensyn til faunaen i nærliggende vandløb og af hen-
syn til Natura 2000-området, er det derfor valgt at afskære de grøfter, der dræner 
det fremtidige råstofindvindingsområde.  

De søer, der opstår i forbindelse med gravningen, vil herefter fungere som okker-
udfældningsbassiner, og nedbør vil nedsive og strømme ud af området med det 
sekundære grundvand – der vil ikke strømme overfladevand fra projektområdet 
over i nabograven. Overordnet vurderes projektet at indvirke væsentligt positivt 
på projektområdet, ved at afskære drænene og genskabe områdets naturlige hy-
drologi. Recipienterne uden for området vil ligeledes opnå en bedre tilstand ved, 
at tilledning af okkerholdigt vand fra det ansøgte råstofindvindingsområde afskæ-
res efterhånden som gravningen skrider frem. 

10.3.4 Overfladevand og okker – Kumulative effekter 

En afskæring af drænene i det nye råstofindvindingsområde betyder, at området 
ikke længere leder okker ud i recipienterne. Der vil her ikke være nogen negativ 
kumulativ effekt.  
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11 Støv 
 

Produktionsdynger bliver vandet i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til 
støvgener. De lastbiler, der henter sandet, har presenning på ladet. I råstoftilla-
delsen kan der i øvrigt stilles vilkår om, at virksomhedens drift ikke må medføre 
støvgener uden for råstofindvindingsområdet, og at der skal træffes foranstalt-
ninger, der hindrer, at der hvirvler støv op fra interne transportveje og materiale-
bunker. Det er råstofmyndigheden, der vurderer, om yderligere foranstaltninger 
er nødvendige, for at der ikke opstår støvgener uden for det kommende råstof-
indvindingsområde. I lighed med de eksisterende råstofindvindingsområde, lig-
ger det kommende råstofindvindingsområde godt skærmet af bevoksning, og det 
vurderes, at der ikke vil opstå væsentlige støvgener i forbindelse med råstofind-
vindingen og kørsel på grusvejene, der ikke kan afbødes ved vanding af veje og 
sanddynger. 

11.1.1 Støv – Vurdering af påvirkninger 

Støv fra råstofgraven håndteres ved vilkår i råstoftilladelsen. Råstofindvindings-
området ligger i læ af skoven. Støvpåvirkningen uden for graven vurderes at være 
uvæsentlig.  

11.1.2 Støv – Kumulative effekter 

Indvindingen foregår ca. 280 m fra nærmeste beboelse, der vurderes ikke at opstå 
støvgener – for naboer uden for råstofindvindingsområderne, uanset om der gra-
ves med max. intensitet i begge råstofindvindingsområder. 
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12 Støj 
 

Projektet kan overholde Miljøstyrelsens (MST1984 og MST1993) vejledende støj-
grænseværdier:  

Dag Tidsrum Støjniveau 

Mandag - fredag 6.00 – 7.00 40 dB (A) 

Mandag-fredag 7.00- 18.00 50 dB (A) 

Lørdage 7.00-14.00 45dB (A) 

Figur 12.1. Grænseværdier for støj målt ved boliger. 

Ved en udendørs lydudbredelse uden barrierer som skov og sænket terræn sker 
der en halvering af lydtrykket hver gang afstanden til lydkilden bliver fordoblet. 
Dvs. et fald på 6 dB(A) når afstanden fordobles (logaritmisk skala).  

 Støjniveau, LWA 

Gummiged/gravemaskine 110 dB (A) 

Lastbil 101 dB (A) 

Figur 12.2. Støjkilderne ved indvinding af hvidt sand er (standardkildestyrker fra Støjda-
tabogen). 

Det skal bemærkes, at støjdata er fra Støjdatabogen, og at en nyere gummiged 
vurderes at udsende væsentlig mindre støj. 

Fjernelse af bevoksning og rømning af muld foregår i terræn og vil sandsynligvis 
støje noget mere end selve indvindingen af hvidt sand. Der er dog en bræmme af 
nåletræer mellem projektområdet og nærmeste beboelse, der ligger mere end 280 
m fra projektområdet. Træerne, som udgør en bræmme på mere end 200 meter, 
vil virke støjdæmpende på indvindingsaktiviteterne.  

Boligen vil ikke i forbindelse med indvindingen af hvidt sand blive påvirket af støj 
der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier der fremgår af Figur 
12.1. Sommerhusområdet, der ligger ca. 350 meter fra projektområdets nordvest-
lige hjørne og ca. 980 meter fra det foreslåede tilladte nye råstofindvindingsom-
råde, vurderes ligeledes ikke at blive påvirket af støj, der overskrider Miljøstyrel-
sens vejledende grænseværdier for sommerhusområder og offentligt tilgængelige 
rekreative områder på 40 dB(A).  
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Der er erfaring for, at dyrlivet i graveområder forholdsvist hurtigt indstiller sig på 
graveaktiviteterne. Det ses af naturafsnittet, at der bl.a. er observeret traner i sø-
erne i det eksisterende råstofindvindingsområde øst for projektområdet. 

Scenariet, hvor indvindingen påbegyndes inden den eksisterende grav øst for pro-
jektområdet er færdiggravet, vil medføre et øget støjniveau. Såfremt råstoftilla-
delsen udnyttes fuldt ud i begge områder på én gang, vil det medføre en øget støj-
påvirkning i en periode på cirka 3 år, indtil den eksisterende grav øst for projekt-
området er færdiggravet. Alternativt vil der være en lavere indvindingsintensitet i 
begge områder (over en længere årrække), indtil sandressourcen i den eksiste-
rende grav øst for projektområdet er fuldt udnyttet. 

I råstoftilladelsen kan der stilles vilkår om at projektet skal overholde gældende 
vejledende støjgrænseværdier. Ligeledes kan der stiles vilkår om, at indvinderen 
er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger, hvis til-
synsmyndigheden vurderer, det er nødvendigt. 

12.1 Støj – Vurdering af påvirkninger 
Der er ingen naboer inde for en afstand af ca. 280 meter til graven. Det vurderes, 
at der ikke vil være beboelser, der vil blive generet af støj fra gravningen, der 
overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj (Miljøstyrelsen, 
1984, og Miljøstyrelsen 1995).  

12.2 Støj – Kumulative effekter 
Indvindingen foregår ca. 280 m fra nærmeste beboelse. En evt. gravning i de to 
råstofindvindingsområder på samme tid vil, ved maksimal indvinding i begge rå-
stofindvindingsområder, betyde en forøget støj. Støjen fra maskinerne vurderes 
dog ikke at overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier ved den nær-
meste bolig, der ligger ca. 280 fra råstofindvindingsområdet. Det eksisterende 
østlige råstofindvindingsområde er beliggende mere end 600 fra nærmeste bebo-
else. Trafikken vil stige, men vurderes ikke at give anledning til yderligere væsent-
lige støjgener. 
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13 Lys 
 

Det eneste lys, der vil forekomme inden for graveområdet, er lyset fra det kørende 
materiel. Der er ikke planlagt opsat elektrisk lys inden for området. Det vurderes, 
at der ikke forekommer lysgener i forbindelse med indvindingen af hvidt sand i 
Tranum Klitplantage. 

13.1.1 Lys – Vurdering af påvirkninger 

Området vil ikke blive væsentligt påvirket af lys. Det eneste lys, der vil forekom-
me inden for graveområdet, er lyset fra det kørende materiel. Denne påvirkning 
vurderes at ikke at være væsentlig. 

13.1.2 Lys – Kumulative effekter 

Der er ingen kumulative effekter. 
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14  Jordforurening 
 

Der er ikke kortlage jordforureninger (V1 eller V2) eller områdeklassificerede 
arealer inden for eller umiddelbart op til projektområdet. 
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15 Råstoffer og affald 
 

Opgørelse af dieselforbruget i projektområdet er opgjort på baggrund af opgørel-
se af dieselforbruget i den eksisterende råstofgrav øst for projektområdet.  

Det årlige brændstofforbrug forventes at være omkring 35.000 l diesel.   

Brændstof vil blive opbevaret i aflåselige, lukkede containere, med indbygget 
sump, der kan rumme 100 % af brændstoftankens volumen. Der vil ikke blive op-
bevaret brændstof på arealer, hvor der allerede har været indvundet hvidt sand. 

Der vil ikke blive opbevaret eller oplagret kemikalier eller lignende stoffer i rå-
stofgraven, herunder kemiske midler til plantebekæmpelse, som kan indebære en 
risiko for forurening af grundvandet. Se i øvrigt Afsnit 5.8.2 for en nærmere be-
skrivelse. 

Der produceres ikke affald i forbindelse med indvinding af hvidt sand. 

Almindelig dagrenovation, brugte oliefiltre fra råstofgravens materiel mv. bort-
skaffes efter de regler, der er gældende i kommunen. 

15.1.1 Råstoffer og affald– Vurdering af påvirkninger 

Brændstofforbruget og bortskaffelsen af alm. dagrenovation, oliefiltre mv. vurde-
res ikke at påvirke miljøet væsentligt. 

15.1.2 Råstoffer og affald – Kumulative effekter 

I perioden hvor der kan indvindes sand i begge råstofgrave, kan brændstofforbru-
get være op til det dobbelte (ca. 70.000 l diesel). Alm. dagrenovation, brugte olie-
filtre fra råstofgravens materiale mv. vil ligeledes være det dobbelte i denne peri-
ode. Dette vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt, da omfanget er ubetydeligt 
og bortskaffelsen det vil foregå efter de gældende regler i Jammerbugt Kommune. 
Herudover er der ingen kumulative effekter. 
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16 Klimatiske forhold 
 

Luftforurening fra entreprenørmaskiner og lastbiler består af en lang række stof-
fer med forskellige miljø- og sundhedsmæssige effekter, bl.a. udledning af CO2 
(kultveilte), CO (kulilte), NOx (kvælstofilter), HC (kulbrinte) SO2 (svovldioxid) og 
partikler (PM10 der svarer til en partikelstørrelse på 10μ). Luftforurening har bå-
de lokale, regionale og globale konsekvenser. 

De regionale påvirkninger er bl.a. NOx, som bl.a. er medvirkende til skader på 
skove og forsuring af søer og vandløb. 

CO2 udslip har primært betydning globalt, da CO2 er en drivhusgas, der er med-
virkende til den globale opvarmning.  

Dette projekt kan sammenlignes med råstofgravningen øst for projektområdet. 
Der findes ikke målinger af luftkvaliteten i Sandmosen. Projektområdet ligger i 
det åbne land, og driften af maskinerne i graven kan sammenlignes med land-
brugsmæssig drift. I Danmark ses luftkvalitetskriterierne primært overskredet 
ved stærkt trafikerede veje, og hvor spredningsforholdene er ringe. Ingen af dele-
ne er tilfældet i Sandmosen. 

De samlede årlige udledninger af nitrogenoxider (NOX) og partikler fra 1 grave-
maskine og to stk. gummiged og transport udgør meget begrænsede mængder, 
som i sig selv ikke vil kunne give anledning til overskridelser af luftkvalitetskrite-
rierne for disse stoffer i området eller overskridelser af bidragsværdier uden for 
råstofindvindingsområdet. 

Den samlede årlige udledning af kuldioxid (CO2) fra maskiner er ligeledes en me-
get begrænset mængde, der i sig selv ikke bidrager væsentligt til klimapåvirknin-
gen.  

16.1 Klimatiske forhold – Vurdering af påvirkninger 
CO2 og NOx udledningen kan teoretisk blive op til fordoblet de år, hvor råstofind-
vindingen i det eksisterende råstofindvindingsområde ikke er afsluttet. Bidraget 
til klimaeffekten vurderes dog at være beskedent. Naturstyrelsen stiller miljøkrav 
mht. entreprenørmaskiner, der benyttes på Styrelsens arealer. Bl.a. skal maskiner 
med dieselmotorer benytte dieselolie med et svovlindhold på max. 0,001 %. Alle 
maskiner skal endvidere benytte biologisknedbrydelige hydraulikolier, som kan 
være vegetabilske eller på esterbasis. Dette krav vil også blive stillet i forbindelse 
med udlicitering af råstofindvindingen i Sandmosen. 

De gældende miljøkravene fremgår af ”Naturstyrelsens ”Miljøkrav til skovmaski-
ner” og kan ses på www. naturstyrelsen.dk. 
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16.2 Klimatiske forhold – Kumulative effekter  
En evt. gravning i de to råstofindvindingsområder på samme tid vil ved maksimal 
indvinding i begge råstofindvindingsområder betyde en fordobling i udledning af 
CO2, CO, NOx, HC, SO2 og partikler. Indvindingen foregår i det åbne land, og en 
fordobling af udledningen vurderes ikke at påvirke klimaet eller søerne i væsent-
lig negativ grad.  
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17 Transport / trafik 
 

Hvis indvindingen i den eksisterende råstofgrav øst for projektområdet færdiggø-
res, inden gravningen påbegyndes i det ansøgte råstofindvindingsområde, forven-
tes trafikken til og fra graveområdet at være den samme, som forekommer i dag, 
med de udsving der følger konjunkturerne inden for efterspørgsel på hvidt sand. 
Der må regnes med et fremadrettet årligt forbrug på ca. 120.000 m3 flyvesand, 
hvilket vil give en transport på op til ca. 30 transporter til området og 30 trans-
porter fra området om dagen, hvis der regnes med 220 hverdage og en laste ka-
pacitet på ca. 18 m3. Hvis der graves i begge områder samtidig med maksimal 
indvindingsintensitet, vil trafikken fra graveområdet stige med gennemsnitlig 30 
lastbiler om dagen til og 30 biler fra graveområdet. Samlet vil det betyde 120 
transporter pr. dag.  

Jammerbugt Kommune fik i perioden den 10.10 – 16.10.2003 målt trafikken ved 
Rødhusvej 83 i Kaas. Årsdøgntrafikken blev her målt til 1.591 køretøjer. Målin-
gerne er 10 år gamle og målestedet er forholdsvist langt fra indvindingsområdet, 
men der er målt trafik på samme rute som benyttes af de lastbiler, der pendler 
mellem den nuværende indvinding i Sandmosen og Aalborg.  

 Årsdøgntra-
fikken (Ådt.) 
2013 Frem-
skrevet 

Lastbiltrafik 
ved indvinding 
i projektomr.  

– transporter 
pr. dag 

Lastbiltrafik 
ved indvinding 
i projektomr. 
samt grave-
omr. øst her-
for  

– transporter 
pr. dag 

Eksisterende 
lastbiltrafik 
fra projektom-
rådet i Tranum 
Klitplantage -
trætransporter 
pr. dag 

Antal kø-
retøjer* 

1846 60 120 0,8 

Andel af 
køretøjer 

 3,2% 6,3% 0,04% 

Figur 17.1. Lastbiltrafikken er uændret og vil udgøre ca. 3,2 % af den samlede trafik på 
Rødhusvej, hvis indvindingen i den eksisterende råstofgrav færdiggøres, inden gravning 
påbegyndes i det nye råstofindvindingsområde. Når der graves i begge områder samtidig 
med maksimal indvindingsintensitet, vil trafikken fra graveområdet stige med gennem-
snitlig 60 lastbiler om dagen, og trafikken fra graveområdet vil udgøre ca. 6,3 % af den 
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samlede trafik på vejen. *En transport tæller to kørsler: En til projektområdet og en kør-
sel fra projektområdet. 

Fremskrivningen af trafikken på Rødhusvejen er foretaget på baggrund af Vejdi-
rektoratets forventninger til trafikvækst 2007-2022. Det fremgår heraf, at bl.a. 
rute 11 forventes at have en basisvækst på 0,9-1,8 % pr. år frem til 2022. Der gø-
res den antagelse, at væksten fra 2003-2007 er den samme – og trafikken frem-
skrives med 1,5 %. Det giver en vurderet årsdøgntrafik i 2013 på omkring 1846 
køretøjer. Det ses af Figur 17.1, at lastbiltrafikken fra graveområdet, når der kun 
indvindes i det ene af områderne, udgør ca. 3,2 %, mens lastbiltrafikken fra to 
indvindingsområder vil udgøre 6,2 % af årsdøgntrafikken. Lastbiltrafikken ifm. 
skovdriften inden for projektområdet udgør i gennemsnit mindre end en trans-
port om dagen, svarende til ca. 0,04 % af årsdøgntrafikken. 

17.1 Transport / trafik - Vurdering af påvirkninger  
 Udkørslen fra det foreslåede nye råstofindvindingsområde er planlagt placeret i 
den østlige del af projektområdet, mens udkørslen fra det eksisterende råstofind-
vindingsområde foregår via en adgangsvej, der er beliggende ca. 1 km sydøst for 
den planlagte vejadgang til projektområdet. Trafikken vurderes, på baggrund af 
den store afstand mellem adgangsvejene til de to råstofindvindingsområder, og 
på baggrund af den forholdsvist lille forøgelse af årsdøgntrafikken, ikke at påvirke 
nærområdet yderligere i væsentlig negativ grad.  

Det vurderes, at Rødhusvej, med rette vedligehold af vejen, kan holde til en evt. 
forøgelse af årsdøgntrafikken på ca. 3,2 %. Det er Jammerbugt Kommune, der 
står for vedligehold af Rødhusvej (Kaas).  

17.2 Transport/trafik – kumulative effekter 
En evt. gravning i de to råstofindvindingsområder på samme tid vil ved en mak-
simal indvinding i begge råstofindvindingsområder betyde en fordobling af last-
biltrafikken til og fra området. Da der er mere end 1 km mellem de to adgangsve-
je, vil trafikken til og fra gravene med acceleration og nedbremsninger være for-
delt på to adskilte adgangsveje, og der vurderes på baggrund af afstanden imel-
lem disse ikke at være kumulative gener heraf. 

Scenariet, hvor indvindingen påbegyndes, inden den eksisterende grav øst for 
projektområdet er færdiggravet, vil som ovenfor nævnt medføre en øget trafikbe-
lastning. Såfremt råstoftilladelsen udnyttes fuldt ud i begge områder på én gang, 
vil det i værste fald medføre en fordobling af trafikken i en periode på cirka 3 år, 
indtil den eksisterende grav øst for projektområdet er færdiggravet. Alternativt 
kunne der graves med en lavere indvindingsintensitet i begge områder, indtil 
indvindingen i den eksisterende grav øst for projektområdet er afsluttet. Trafik-
forøgelsen vil kunne mærkes af beboere langs Rødhusvej, men vil dog  kun fore-
komme, indtil restressourcen i det eksisterende råstofindvindingsområde er fær-
dig udnyttet. 
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En evt. øget trafik som følge af indvinding i to råstofindvindingsområder vurderes 
ikke at overskride Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for den nærmeste bolig 
på Rødhusvej, der ligger mere end 650 m vest for adgangsvejen til det eksisteren-
de råstofindvindingsområde. 
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18 Kulturarv 
 

18.1 Arkitektonisk kulturarv 
Der er ikke registreret fredede eller bevaringsværdige bygninger inden for, eller i 
umiddelbar nærhed af projektområdet. 

18.2 Arkæologisk kulturarv 
Der er ikke registreret fredede fortidsminder eller disses beskyttelseslinjer inden 
for projektområdet. Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger, ligesom 
projektområdet ikke er beliggende inden for fredede områder, kirkebyggelinjer, 
kulturarvsarealer eller de i kommuneplanen udpegede værdifulde kulturmiljøer. 
Se Figur 18.1. Kulturarv. 

Aalborg Historiske Museum udtaler på foranledning af høring:”  

 ”Aalborg Historiske Museum skal hermed gøre opmærksom på, at museet kan 
have væsentlige arkæologiske interesser i det pågældende råstofindvindingsom-
råde.  

Museet har ikke registreret fund eller fortidsminder på selve arealet, hvilket i sig 
selv er påfaldende områdets størrelse taget i betragtning. Umiddelbart nordøst 
for indvindingsområdet er der imidlertid i Lundergaard Mose registreret flere 
fund fra hhv. sten- og jernalder. Mod øst i Sandmose er der ligeledes gjort fund 
af en flintøkse. De generelt få fund i området afspejler således ikke nødvendigvis 
manglende aktivitet i forhistorisk tid, men skyldes snarere, at store dele af om-
råderne har været udlagt som plantage og klitter gennem flere hundrede år. 
Endelig skal det påpeges, at tilstedeværelsen af flyvesand muliggør gode beva-
ringsforhold for forhistorisk bebyggelse, da området ikke har været udsat for 
dyrkning på samme vis, som i andre områder. 

På ovenstående kulturhistoriske baggrund er det Aalborg Historiske Museums 
vurdering, at der er en stor sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under 
terræn ved sandindvinding. Jeg skal derfor anbefale, at råstofindvinderen så-
fremt de nødvendige tilladelser opnås, lader museet gennemføre en større, ar-
kæologisk forundersøgelse for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af for-
tidsminder inden for det pågældende område”. 

Findes der under gravearbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i 
det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kul-
turministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske 
museum (Aalborg Historiske Museum) efter museumslovens § 27. 
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Figur 18.1. Kulturarv. 

18.3 Kulturarv – Vurdering af påvirkninger 
Projektområdet vil blive undersøgt nærmere i samarbejde med Aalborg Histori-
ske Museum, inden gravningen påbegyndes i de enkelte etaper. Kulturarven vur-
deres ikke at blive påvirket i væsentlig negativ retning. 

18.4 Kulturarv – Kumulative effekter 
Der er ingen kumulative effekter 
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19 Rekreative interesser 
 

Områdets rekreative interesser knytter sig især til gåture og naturoplevelser i 
plantagen. Den internationale cykelrute ”Vestkystruten” løber vest for projektom-
rådet og den internationale vandresti ”Nordsøstien” fører igennem klitplantagen 
syd for Udholmvej. Desuden løber der er regional cykelrute langs med Rødhusvej 
(Kaas), som forbinder Nordsøstien øst for projektområdet med Vestkystruten 
vest for projektområdet, se Figur 7.3. 

Det fremtidige efterbehandlede område vil udgøre et bidrag til naturoplevelserne 
i området. Der vil blive etableret stier, hvorfra man kan observere områdets dyre-
liv. Der er f.eks. ynglende traner i bl.a. nabograven. De nye stier vil udgøre et 
supplement til cykelstierne og vandreruterne i kommunen og have forbindelse til 
den regionale øst-vestgående regionale cykelrute langs med Rødhusvej (Kaas). 

19.1 Rekreative interesser – Vurdering af påvirkninger 
Da det samlede efterbehandlede område sænkes, og der efterbehandles til et 
åbent naturområde med våde områder og søer, vil befolkningen få færre stier at 
færdes på, men den besøgende vil få et større udsyn ud over landskabet. 

Det vurderes overordnet, at det efterbehandlede areal vil kunne udvikle sig til at 
have et mere værdifuldt biologisk indhold, og at friluftsmulighederne vil øges – 
begge dele fordi arealet bliver efterbehandlet til en varieret og overvejende åben 
natur med større arealer med åben vandflade, og med mulighed for tilplant-
ning/naturlig tilgroning på de højst liggende områder og med stiforløb til 
friluftslivet. 

19.2 Rekreative interesser – Kumulative effekter 
Det vurderes, at der ikke er negative kumulative effekter. 
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20 Befolkning og 
sundhed  

 

De miljøeffekter, der eventuelt kan være på befolkning og sundhed, er vurderet 
ud fra de forskelige miljøparametre herunder rekreative forhold, støj, støv og tra-
fik. Da det ansøgte råstofindvindingsområde er beliggende ca. 280 meter fra 
nærmeste beboelse, vurderes der ikke at være væsentlige negative virkninger på 
befolkning og sundhed ved indvinding af hvidt sand i området 

Gravningen vil ikke kunne ses fra Rødhusvej (Kaas) pga. den brede række træer, 
der er mellem gravningen og vejen. Det sammen gælder Bratbjergvej/Rødhusvej 
Brovst). 

Området vil kunne bruges rekreativt i de efterbehandlede etaper og i de etaper, 
hvor der endnu ikke er gravet. 

20.1 Befolkning og sundhed – Vurdering af påvirkninger 
Den visuelle oplevelse vil blive ændret, når grusgraven er færdiggravet og områ-
det er efterbehandlet til naturområde. Området vil give en anderledes naturople-
velse end resten af plantagen, når området er efterbehandlet, Da store dele af om-
rådet kommer til at ligge under vand, vil offentlighedens mulighed for at færdes 
inden for hele arealet blive reduceret. De rekreative forhold bliver bibeholdt ved 
etablering af vandrestier og offentlig adgang til det efterbehandlede område, ef-
terhånden som de eksisterende skovveje og – stier bortgraves. Overordnet vurde-
res den visuelle oplevelse dog at blive forbedret ved efterbehandling til naturarea-
ler med en større naturværdi og biodiversitet. 

Lokalbefolkningens sundhed forventes ikke påvirket af støj, vibrationer, støv eller 
luftforurening fra graveområdet, da Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
støj kan overholdes, og da emissionerne fra maskiner er så begrænsede, at de ikke 
påvirker den generelle luftkvalitet i området i væsentlig grad.  

20.2 Befolkning og sundhed – Kumulative effekter 
Indtil forekomsten i det eksisterende indvindingsområde mod øst er færdigind-
vundet, vil der kunne forekomme indvinding af sand i begge råstofindvindings-
områder på samme tid. Befolkningens sundhed vurderes ikke at blive påvirket 
yderligere i væsentlig grad af at der graves i begge råstofindvindingsområder på 
samme tid, da forøgelsen i emissioner fra maskiner er så begrænsede, at de ikke 
væsentligt påvirker den generelle luftkvalitet i området. 

Scenariet, hvor der graves i begge råstofgrave, forventes ikke at give anledning til 
en væsentlig øget risiko for trafikulykker, da trafikforøgelsen på Rødhusvej (Kaas) 
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kun vil være på ca. 6,3 % - og kun over en kortere periode, indtil råstofressourcen 
i råstofindvindingsområdet mod øst er færdigudnyttet og efterbehandlet. 
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21 Socioøkonomiske 
forhold 

 

Selve indvindingen af hvidt sand i Sandmosen vil skabe cirka tre fuldtidsstillinger 
– en person beskæftiget i råstofgraven og to beskæftiget med transporten af sand 
mellem råstofgraven og aftager.  

Skovdriften: Dyrkningen af sitka gran kan give et beskedent overskud, men har 
været præget af stormfald i 2003 og 2005 samt angreb af barkbiller (micans). 
Den øvrige bevoksning har lavere produktivitet og viser ikke økonomisk over-
skud. Naturstyrelsen Vendsyssel vurderer, at der ca. er 0,5 skovarbejder beskæf-
tiget inden for projektområdet. Det forventes omvendt, at det afsluttede projekt 
vil betyder mere naturvejledning i området. 

21.1 Socioøkonomiske forhold - Vurdering af påvirkninger 
Der er ingen væsentlige ændringer i de socioøkonomiske forhold ved indvinding 
af hvidt sand i Sandmosen. Når forekomsten i den eksisterende råstofgrav øst for 
projektområdet er færdig indvundet, forventes indvindingsmængderne at være de 
samme og følge samme udsving som tidligere. Det vurderes derfor, at de socio-
økonomiske forhold på lang sigt hverken vil blive påvirket væsentligt i positiv el-
ler negativ retning ved en fortsat råstofindvinding i området. Skovdriften på de 
nuværende arealer giver kun et beskedent overskud og vurderes således heller ik-
ke at påvirke de socioøkonomiske forhold i området i væsentlig negativ retning.  

21.2  Socioøkonomiske forhold - Kumulative effekter 
En evt. gravning i de to råstofindvindingsområder på samme tid vurderes ikke at 
medføre nævneværdigt flere arbejdspladser. 
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22 Andre projekter i 
området 

 

Det er vurderet, at der er hvidt sandt til yderligere 3 års indvinding i nabograven. 
Der kan opstå scenarier, hvor indvindingen vil kunne finde sted på begge arealer 
på samme tid. En tilladelse til at indvinde hvidt sand i projektområde vil dermed 
kunne bevirke øgede miljøpåvirkninger i form af f.eks. en øget støjpåvirkning 
samt en øget trafik på vejene.  
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23 Sammenfattende 
vurdering 

 

Råstofindvindingen og planen for det efterbehandlede område er i overensstem-
melse med den overordnede planlægning i henholdsvis Råstofplan 2012 for Regi-
on Nordjylland og Helhedsplan13 for Jammerbugt Kommune. 

Råstofindvinding er en irreversibel proces – når råstofferne først er indvundet, er 
landskabet ændret for altid. Med en planlægning af området som fremtidigt na-
turområde, vurderes selve indgrebet at blive modsvaret af et efterbehandlet na-
turområde med et større naturindhold og biodiversitet. Med de reguleringsmu-
ligheder og planlagte afbødende foranstaltninger for råstofindvindingen og efter-
behandlingen af området, vurderes en råstofgravning i Sandmosen ikke at påvir-
ke landskabs, natur- og miljøforhold i væsentlig negativ retning. Dræningen af 
området vil blive stoppet jævnfør målsætningerne i driftsplanen for Tranum Klit-
plantage, og det efterbehandlede område vil få en større naturværdi end planta-
gen har i dag.  

Indvindingshastigheden hænger sammen med aktiviteterne i anlægs- og bygge-
sektoren og vil være præget af periodevise udsving som tidligere. Worst-case sce-
nariet med indvinding i begge råstofindvindingsområder på fuld intensitet i ca. 3 
år vil dog medføre en fordobling af trafikken på Rødhusvej, med bl.a. støjgener og 
større risiko for ulykker til følge. Scenariet, hvor der sker en maksimal indvinding 
i to råstofindvindingsområder på en gang, er en mulighed i en kortere periode, 
men dog mindre sandsynlig. Der har hidtil ikke været mange aftagere til hvidt 
sand eller efterspørgsel ud over 120.000m3 om året. 
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24 Afværge-
foranstaltninger 

 

24.1 Overfladevand 
Drænene inden for det ansøgte graveareal afskæres efterhånden som gravningen 
skrider frem i etaperne. Overfladevandet vil trække mod søerne i projektområdet, 
og vandet holdes dermed inden for råstofindvindingsområdet. I gravefasen skal 
der i nødvendigt omfang anlægges midlertidige interne drænkanaler, der kan lede 
overfladevand til de interne gravesøer eller nedfældningsbassiner. Der må ikke 
udledes drænvand fra råstofindvindingsområdet. En afskæring af drænene er ik-
ke blot en afbødning af konsekvenserne af råstofindvindingen, det er også en for-
bedring af områdets naturtilstand, og i overensstemmelse med målsætningerne i 
for Naturstyrelsens driftsplan for Tranum Klitplantage (skov nr. 72). 

Der er ingen forureningskilder ud over det brændstof, der påfyldes det kørende 
materiel. Brændstof opbevares i typegodkendte tanke i henhold til olietankbe-
kendtbekendtgørelsen (BEK nr. 729 af 14/06/2007). Vilkårene for oplagring af 
brændstof fremgår af råstoftilladelsen.  

Det vurderes ikke nødvendigt med andre afværgeforanstaltninger. 
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25 Overvågning 
 

25.1 Forslag til overvågningsprogram 
Vilkår for gravningen, herunder kravet til at der ikke må udledes drænvand fra 
råstofindvindingsområdet, overvåges af råstofmyndigheden i forbindelse med til-
syn i medfør af råstofloven.  

I forbindelse med de almindelige virksomhedstilsyn og på baggrund at borger-
henvendelser, vil tilsynsmyndigheden løbende overvåge blandt andet støv- og 
støjgener samt brændstofoplag, kørende materiel og afledning af vand. Der ud 
over føres der løbende tilsyn med efterbehandlingen. 

Støj fra trafik overvåges efter gældende regler. Jammerbugt Kommune er myn-
dighed på området. 

NOVANA 

Miljøministeriet har det overordnede ansvar for drift og udvikling af det danske 
natur- og miljøovervågningsprogram NOVANA (Det Nationale program for Over-
vågning af VAndmiljøet og NAturen). Programmet gælder for den 5-årige periode 
2011-2015 og består af 8 delprogrammer.  
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26 Mangler og 
begrænsninger ved 
miljøredegørelsen 

 

Vidensgrundlaget i denne VVM-redegørelse og miljørapport vurderes at være til-
strækkeligt til at vurdere de miljømæssige konsekvenser ved en råstofindvinding 
og efterbehandling af Tranum Klitplantage. 

Det skal dog bemærkes, at der ikke er udført egentlige trafikmålinger på Rødhus-
vej (Kaas). Årsdøgntrafikken er beregnet ved en fremskrivning, og da indvinding i 
begge råstofgrave på samme tid kun udgør et mindre bidrag (6,2 % er worst case) 
til den samlede trafik, vurderes dette ikke at have stor betydning. 

Naturstyrelsen Vendsyssel ved ikke på nuværende tidspunkt, hvilket materiel og 
om det evt. bliver nødvendigt at oppumpe det sidste sand, der er beliggende un-
der grundvandsspejlet. En præcis beregning af det forventede brændstof forbrug 
og præcis angivelse af kildestøj er derfor ikke mulig. Der er i redegørelsen taget 
udgangspunkt i et worst case senarie. Der skal redegøre for hvilket materie og de-
res samlede brændstofforbrug og støjpåvirkning, inden råstofmyndigheden vil 
kunne give en igangsætningstilladelse. De nødvendige vilkår kan herefter stilles i 
råstoftilladelsen. 
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