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1 Kommuneplantillæg
1.1

Hvad er et kommuneplantillæg?

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et
kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når
det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan eller et projekt.
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, som blandt andet udmøntes i en kommuneplan. Kommuneplanen skal
sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i
kommunen, blandt andet gennem udstedelse af retningslinjer og rammer. De
centrale emner er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser,
butikker, offentlige institutioner, trafik, tekniske anlæg og grønne områder. I
kommuneplanen fastlægges kommunalbestyrelsens politik for byernes og kommunens øvrige områders udvikling.
Første udkast til kommuneplantillæg har været i offentlig høring sammen med
VVM-redegørelsen i perioden 13. november 2013 til 10. januar 2014.
I forbindelse med behandlingen af svarene indkommet i første høring af forslag
til kommuneplantillægget, er Naturstyrelsen blevet opmærksom på at retningslinjerne i kommuneplantillægget ikke fulgte praksis og derfor har kommuneplantillægget været i fornyet høring i perioden fra fredag den 28. marts 2014 til mandag den 14. april 2014 hos de myndigheder og interessenter, der har svaret i løbet
af seneste høringsperiode.

1.2

Hvad er VVM?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land
fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1654 af 27/12/2013.
Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering
af virkningerne på miljøet af anlægsarbejder, andre installationer eller arbejder,
samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskabet, herunder også indgreb
der tager sigte på udnyttelsen af ressourcer i undergrunden, når disse må antages
at kunne påvirke miljøet væsentligt, og sikre at offentligheden inddrages som en
vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden
har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om hvorvidt det anmeldte
projekt kan realiseres.
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VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte
virkninger på:
Mennesker, fauna og flora
x

Jordbund, vand, luft, klima og landskab

x

Materielle goder og kulturarv

x

Samspillet mellem disse faktorer

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser,
som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning
om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen for indvinding af hvidt sand i
udlagt graveområde i Tranum Klitplantage offentliggøres sammen med tillægget
til kommuneplanen - som et bilag.
Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Naturstyrelsen kommunalbestyrelsernes opgaver og beføjelser, fordi staten er bygherre, hvilket er fastlagt i § 11, stk.
5 i VVM-bekendtgørelsen. Det betyder, at VVM- og plankompetencen overgår til
staten (Naturstyrelsen). Naturstyrelsen varetager således planlægningen for indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage. En eventuel
senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Naturstyrelsens accept. I forbindelse med sagsbehandlingen er Naturstyrelsen blevet opmærksom
på at retningslinjerne i kommuneplantillægget ikke følger praksis og derfor har
kommuneplantillægget været i fornyet høring hos de myndigheder og interessenter, der har svaret i høringsperioden. Udkast til nyt kommuneplantillæg har således været i høring i perioden fra fredag den 28. marts 2014 til mandag den 14.
april 2014. Der indkom ingen bemærkninger i denne høringsfase.

1.3

Hvad er Miljøvurdering med miljørapport?

Da kommuneplantillægget medfører ændringer i den gældende kommuneplan for
Jammerbugt Kommune (Helhedsplan), skal kommuneplantillægget i henhold til
§ 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer miljøvurderes. Der skyldes
af kommuneplantillægget sætter rammer for et anlæg omfattet af lovens § 3, stk.
1, nr. 1. Miljøvurderingen.
Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i
planen, og at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et
højt miljøbeskyttelsesniveau.
Der skal udarbejdes en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillægget. Da indholdet af miljørapporten, i stor grad er sammenfaldende med kravene
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til en VVM-redegørelse, er VVM-redegørelse og miljørapport udarbejdet som en
samlet rapport.
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2 Redegørelse for
kommuneplantillægget
2.1

Baggrund og formål

Projektområdet ligger i Tranum Klitplantage og er udlagt til graveområde i den
gældende råstofplan, udarbejdet af Region Nordjylland. Projektet er beliggende
på Rødhusvej 361, 9490 Pandrup, matr.nr. 95i Hune by, Hune og matr.nr. 68c
Nr. Bratbjerg, Tranum.
Området afgrænses af Bratbjergvej/Rødhusvej (Brovst) i vest og af et eksisterende råstofindvindingsområde i øst. Mod nord afgrænses området af en linje ca.
300 meter syd for Rødhusvej og mod syd af skovvejen Kanalvej. Skovvejen Millersvej gennemskærer området fra syd mod nord igennem områdets østlige del.
Indkørsel til det kommende råstofindvindingsområde er planlagt til at foregå via
Rødhusvej.

Figur 2.1 Projektområde
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Graveområdet indeholder store mængder hvidt sand i en kvalitet, der er efterspurgt til produktion af hvid cement. Prøveboringer i 2005 har vist, at tykkelsen
af sandressourcen i området varierer mellem 1-9 meters tykkelse. Hvidt sand er
karakteristisk ved et lavt jernindhold og er en sjælden og værdifuld sandressource. Det vil typisk være cementindustrien, der aftager hvidt sand.
Hvidt sand er ”flyvesand” dvs. sand som er blæst langt ind over land ude fra kysten. Aflejret flyvesand – hvidt sand – er en sjælden ressource. Sandet er typisk
lejret flere kilometer fra kysten, idet sandet under vandringen slides fri for jernforbindelser. 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 alternativer for
indvinding af hvidt sand med et lavt jernindhold end det kortlagte område i
Sandmosen.
Naturstyrelsen Vendsyssel ejer arealet og ønsker at udnytte denne sjældne ressource og vil med den rette efterbehandling kunne skabe et nyt naturområde, der
forventes at fremstå med et mere varieret landskabeligt og en mere artsrig natur
end der er tilfældet inden for plantagen i dag.
Naturstyrelsen Vendsyssel har indsendt en VVM-anmeldelse på et projektområde
på 170 ha og efterfølgende ansøgt om tilladelse til indvinding af hvidt sand inden
for en del af projektområdet på ca. 80,4 ha.

Figur 2.2 Projektområde i alt 170 ha
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2.2

Projektet

Projektområdet 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.
Skovdriften vil fortsætte på arealerne, indtil indvindingen påbegyndes. Skoven vil
blive ryddet på arealerne, og mulden vil blive rømmet af, inden det hvide sand
indvindes.

Figur 2.3 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.

Indvindingen inden for det ansøgte råstofindvindingsområde vil foregår i etaper
af ca. 100 meters bredde og ca. 500 meters længde nord-syd gående. Muld og
overjord/overskudssand bliver placeret i volde med 200 meters mellemrum.
Råstofindvindingen foretages af en person med to forskelige gravemaskiner. En
gravemaskine til afrømning af overjorden og gravning under grundvandsspejlet,
og en anden gravemaskine til det øvrige arbejde. En del af den nuværende råstofindvinding i området foregår under det sekundære grundvandsspejl. Vandstanden reguleres i dag ved en passiv regulering i åbne grøfter.
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Råstofindvinding i projektområdet vil foregår uden dræning, dvs. at vandet kun
forlader området ved afstrømning igennem det sekundære grundvandsspejl.
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 under transporten overdækkede for ikke at belaste omgivelserne med støvgener.

Figur 2.4 Chaufføren, der afhenter sandet, betjener selv gravemaskinen og læsser sandet på lastbilen. Foto: Bjarke Huus Jensen, 8. april 2008.

Projektområdet vil blive betjent med en vejadgang til Rødhusvej i områdets
nordøstlige hjørne. Se figur 2.5.
Det forudsættes, at der overordnet graves fra øst mod vest. Der vil være to etaper
åbne af gangen efter princippet, at etape 3 ikke kan påbegyndes før etape 1 er efterbehandlet og godkendt af tilsynsmyndigheden – og så fremdeles.
Råstofindvindingen er opdelt i fase 1, 2 og 3, se figur 2.5:
x

Fase 1 er det areal på ca. 80,4 ha, som Naturstyrelsen Vendsyssel har ansøgt om råstoftilladelse på. I Fase 1 vurderes der at være hvidt sand til ca.
40 års forbrug.

x

Fase 2 udgøres af arealet beliggende vest for Millersvej og nord for tilplantningsforsøget. I Fase 2 vurderes der at være hvidt sand til ca. 20 års
forbrug.

x

Fase 3 er det resterende areal, hvor der er en indlandsklit og et igangværende trævækstforsøg. I Fase 3 vurderes der at være hvidt sand til ca. 30
års forbrug.
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Når Fase 1 er færdig indvundet, er den overordnede plan at fortsætte indvindingen af hvidt sand i Fase 2, og til sidst indvindes Fase 3. Det må antages at inden
Fase 2 påbegyndes, vil der være behov for en ny vurdering af miljøpåvirkningerne.

Figur 2.5 Faseinddeling 1-3 af projektområde

Når råstofindvindingen har fundet sted i projektområdet, skal det færdiggravede
areal efterbehandles til naturformål og vil kunne anvendes rekreativt. Terrænkoten vil være sænket og det forventes, at der bliver mere vådt i området. Der vil
over tid dannes særlig gode vækstbetingelser for specielle biotoper.
Efterbehandling vil blive foretaget etapevis i takt med, at indvindingen af delområder løbende afsluttes. På den måde sikre man, at offentligheden har adgang til
de områder der ikke graves og løbende får adgang til de efterbehandlede etaper.
Indvindingen skal ske i 3 faser, som fremgår af figur 2.5. I hver fase skal indvindingen opdeles i etaper. Der må være to etaper åbne af gangen efter princippet, at
etape 3 ikke kan påbegyndes før etape 1 er efterbehandlet og godkendt af tilsynsmyndigheden.
Efterbehandling af graveområdet skal følge principperne angivet i VVMredegørelsen. Det vil sige at efterbehandling skal sikre, at området efter gravningen fremstår som et rekreativt område med mulighed for levesteder til dyre- og
planteliv, herunder padder og fugle.
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Af hensyn til risiko for grundvandsforurening skal færdiggravede arealer efterbehandles til rekreativt formål, naturformål eller skov eller lignende formål, der ikke udgør en forureningsrisiko.
Der må ikke etableres støjende fritidsaktiviteter som for eksempel motorsport,
vandsport og lignende. Der må ligeledes ikke etableres ”put and take” søer i området.
Terrænet skal efterlades udglattet og overskudssand anvendes til terrænmodellering. Skrænter skal etableres med varierende hældning og skal følge principperne
angivet i VVM-redegørelsen.
Der kan etableres publikumsfaciliteter som udkigstårne, broer, stiforløb, lejerpladser, parkeringspladser og lignende i området.
Afvandingskanaler opstået i forbindelse med gravningen, skal opfyldes med overskudssand. Synlige skel mellem graveetaper og faser skal fjernes.
I skellet mellem projektområdet og graveområde mod øst, skal bunden af råstofudgravningen udglattes mellem de to graveområder. Landskaberne skal fremstå
som sammenhængende, tørre arealer med overdrevskarakter.
De overordnede infrastrukturelle forhold, hvilke består af en grusvej (nord-syd)
samt en rekreativ stiforbindelse (øst-vest) fastholdes. Der er mulighed for etablerer parkering langs med adgangsvejen til området. Stier og veje forbindes til eksisterende stier og veje udenfor området.
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Figur 2.6. 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 oprindelige Millersvej bortgraves.

Figur 2.7 Efterbehandlingsplan for efterbehandling af Fase 1 og Fase 2.
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Figur 2.8 Overordnet efterbehandlingsplan for Fase 1, 2 og 3, hvor hele området
er færdiggravet.

Figur 2.9 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.
2.3

Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning

Naturstyrelsen har 29. januar 2009 modtaget Naturstyrelsen Vendsyssel VVManmeldelse vedrørende indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage.
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Det anmeldte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 19 Bekendtgørelse om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning og er dermed VVM-pligtigt.
Der har i perioden 29. november 2012 – 4. januar 2013 været gennemført en idéfase, hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold,
der bør undersøges, inden projektet realiseres. Der var indkommet 4 høringssvar
til forslag og idéer til projektet ved idéfasens ophør. På baggrund af de indkomne
høringssvar er der i projektet indarbejdet følgende tiltag:
x

I projektområdet skal det færdiggravede areal løbende efterbehandles til
naturformål og skal kunne anvendes rekreativt. Der er planlagt for varierede skrænthældninger og vanddybder i søerne for at tilgodese kommende
dyre- og planteliv i området, herunder padder.

x

Der er redegjort for okkerproblematik i VVM-redegørelsen samt redegjort
for områdets hydrologi og ændrede grundvandsforhold m.m.

x

Der er redegjort for, hvorledes man vil sikre, at der ikke sker udledning af
vand fra projektområdet, således der ikke sker en negativ påvirkning af
Natura 2000 områder.

x

Indvindingen sker etapevis og der er i projektet taget hensyn til at offentligheden skal have adgang til området både før indvindingen påbegyndes
og efter indvindingen er afsluttet.

x

Kommuneplantillægget giver ikke mulighed for at etablere motorsport eller fiskeri i form af put and take søer i området.

x

Der er taget hensyn til beskyttede arter ved blandt andet ikke at grave tættere på Bratbjergvej end 50 meter samt holde en afstand på minimum 3
meter til § 3 beskyttede områder.

x

Projektet er faseinddelt, således de største naturmæssige og forskningsmæssige værdier først indvindes i projektets sidste fase, der forventes påbegyndt om minimum 60 år.

x

Museets bemærkninger er direkte refereret i VVM-redegørelsen.

På baggrund af Naturstyrelsens gennemgang af projektet, er Naturstyrelsen
Vendsyssel blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i
forbindelse med projektet, både i anlægs- og driftsfasen.
De miljømæssige påvirkninger, der behandles i VVM-redegørelsen, vurderes at
være knyttet til de mulige påvirkninger i forhold til natur- og landskabsmæssige
påvirkninger samt påvirkning af rekreative interesser, støv, støj og brændstoffor-
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brug. Herudover behandles alle miljøforhold, der kan forventes at blive påvirket
væsentligt af projektet, ligesom VVM-redegørelsen forholder sig til 0-alternativet.
2.4

Råstoftilladelse og sammenfattende redegørelse

Naturstyrelsen har efter endt høring udstedt et kommuneplantillæg for projektområdet, hvorefter råstofmyndigheden meddeler råstoftilladelse til Naturstyrelsen Vendsyssel.
Råstoftilladelsen gives af råstofmyndigheden, som er Jammerbugt Kommune.
Råstoftilladelsen gives ud fra en samlet afvejning af projektets formål og vurderinger af miljøpåvirkninger, således at projektet kan gennemføres medi nærmere
angivne vilkår.
På baggrund af konklusionerne i VVM-redegørelsen og resultatet af høringen, har
Naturstyrelsen udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som blandt andet indeholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen er taget i betragtning.
På grundlag heraf og kommunens udtalelse over den sammenfattende redegørelse, har Naturstyrelsen besluttet at kommuneplantillægget skal udstedes. Vilkårene meddeles bygherre i forbindelse med råstoftilladelsen, som i dette projekt erstatter VVM-tilladelsen, og skal sikre, at de miljømæssige påvirkninger af projektet minimeres.
Det endelige kommuneplantillæg, råstoftilladelsen samt en sammenfattende redegørelse er samtidig offentliggjort med angivelse af mulighed for klage.
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3 Forhold til øvrig
planlægning
Statens vandplaner og retningslinjer om vand i Regionplan 2005
for Nordjyllands Amt

3.1

Naturstyrelsen har udarbejdet forslag til statslige vand- og naturplaner, som er i
offentlig høring frem til den 23. december 2013. Frem til den endelige vedtagelse
af vandplanerne, er det er Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, der er gældende.
For projektområdet gælder følgende forslag til statslige planer:
x

Vandplan: Nordlige Kattegat og Skagerrak

x

Vandplan: Limfjorden

x

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

Projektet berører ikke målsatte vandløb i Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt.
Projektområdet er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og uden for nitratfølsomme områder (NFI).
Indvindingsoplandet til Feriebyens Vandværk strækker sig ind over den vestlige
afgrænsning af projektområdet. Råstofindvindingen og den efterfølgende arealanvendelse vurderes ikke at påvirke grundvandsforholdene og drikkevandsinteresserne i området i væsentligt grad. Området efterbehandles til naturområde.
Vurderingen af planens og projektets virkninger på overfladevand og grundvand
fremgår af VVM-redegørelsens kapitel 10.
3.2

Råstofplanen

Regionsrådet skal i henhold til råstoflovens § 5a udarbejde en plan for indvinding
af og forsyning med råstoffer, herunder udlæg af graveområder og interesseområder i råstofplanen. Region Nordjylland har i henhold til råstofloven bl.a. udlagt
graveområdet ”Sandmosen” i den gældende Råstofplan 2008. Råstofplan 2012 er
påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet og er endnu ikke gældende.
Kommuneplantillæggets område ligger indenfor det udlagte graveområde i gældende råstofplan.
Kommunen er myndighed for udfærdigelse af råstoftilladelsen, som erstatter
VVM-tilladelsen.
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3.3

Jammerbugt Kommuneplan - Helhedsplan

Den gældende kommuneplan – pt. Helhedsplan13 for Jammerbugt Kommune
indeholder redegørelse og retningslinjer, der har betydning for indvinding af
hvidt sand i Tranum Klitplantage.
I kommuneplanen er projektområdet i overensstemmelse med Råstofplan 2008
udpeget som råstofområde (Jammerbugt Kommune 2010a). Projektområdet er
beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanrammer. Råstofområdet kan ikke reguleres via Helhedsplan13, men retningslinjerne indeholder regler
om efterbehandlingen af de færdigafgravede råstofområder.
De gældende retningslinjer for området er:
Retningslinjer for skovrejsning
Hele råstofgraveområdet er beliggende inden for områder, hvor skovrejsning er
uønsket
Retningslinjer for lavbund
Størstedelen af råstofområdet Sandmosen er udpeget som lavbund. Ved etablering af byggeri og anlæg, skal der tages højde for eventuelle vandstandsstigninger.
Retningslinjer for naturbeskyttelse
Området er omfattet af udpegningen Grøn korridor (økologisk forbindelse), herunder som skovforbindelse. Grønne korridorer har til formål at muliggøre og
skabe et bedre grundlag for spredning af planter og dyr. Planlægning og administration af arealanvendelsen i grønne korridorer skal forbedre levesteder og
spredningsmuligheder for de dyr og planter, som korridorerne har til formål at
sikre.
Området er udpeget som Regionalt naturområde. Disse naturområder rummer
kommunens største koncentrationer af landskabs- og naturværdier. Inden for de
regionale naturområder skal planlægning og administration tjene til at fremme
beskyttelsen af eksisterende og potentiel natur samt skabe sammenhæng mellem
de enkelte naturområder.
Retningslinjer for landskab
Området er udpeget som Større uforstyrret landskab. Uforstyrrede landskaber
skal så vidt muligt friholdes for etablering eller udvidelse af anlæg og støjkilder
med en stor påvirkning af omgivelserne. Nødvendige anlæg skal etableres og placeres således, at de præger landskabet mindst muligt.
Et større areal der grænser op til områdets sydøstlige hjørne udpeget, er udpeget
som ”særligt værdifuldt landskab”. Særligt værdifulde landskaber skal 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 landskabet.
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Generelt
Det gælder generelt i Helhedsplan13 for råstofindvindingsområder, efterbehandling af råstofindvinding i Regionale naturområder, Blå og grønne korridorer og
Naturområder, skal som hovedregel være til naturformål og rekreative formål.
Ved efterbehandling af råstofgrave skal hensynet til grundvandsbeskyttelse veje
tungt.
Med dette kommuneplantillæg tilføjes der retningslinjer til kommuneplanens bestående retningslinjer og rammer.
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4 Øvrige bindinger
4.1

Natura 2000 og bilag IV-arter:

De nærmeste Natura 2000-områder er følgende:
Projektområder i Natura
Natura 2000 område: 2000 område. nr. 21

nr. 21 Ejstrup Klit,
Egvands Bakker og
Lien med Underlien,

Afstand til projektområde:

1 km til Habitatområderne
H193
Habitatområderne H193
Habitatområderne H219

7 km til Habitatområderne H219

Projektet er neutralt i forhold til de udpegede naturtyper og arter, såfremt der ikke sker en forøgelse af tilførslen af okker til Natura 2000-området. Råstofgravningen og arealanvendelsen på de efterfølgende efterbehandlede arealer vurderes
ikke at påvirke Natura-2000 område vest for projektområdet væsentligt. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-plan 21, vurderes ligeledes ikke at blive væsentligt negativt påvirket af en råstofgravning i projektområdet.
Naturstyrelsen Vendsyssel har kendskab til forekomsten af en række "liste-arter"
i projektområdet eller i nærheden af dette. Der er forekomst af forskellige sommerfugle, insekter, fugle, fredede orkidéarter samt anden flora i området. Der er i
projektet taget hensyn til liste-arter og mange yngle steder vil kunne reetableres i
efterbehandlingen af området. Ulvefod vil dog blive negativt påvirket ved indvindingen i fase 3 området. En nærmere beskrivelse findes i VVM-redegørelsens afsnit 8.4 Beskyttede, rødlistede og fredede arter.
Spidssnudet frø yngler fåtalligt i projektområdet i det lille vandområde ved Rødhusvej, og yngleforholdene vil blive påvirket, hvis der graves helt op til vandområdet. Der er derfor udlagt et gravefrit bælte i en bredde på ca. 50 m langs vejen
og ynglestedet vil hermed formentlig ikke blive påvirket. Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit 8.3.4 Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter)
– Vurdering af påvirkninger.
4.2

Fredninger

Den nærmeste fredning er Lien, Fosdalen og Sandmosen ca. 1 km vest for området. Fredningsarealet er sammenfaldende med habitatområdet. Fredningen berøres ikke af råstofindvindingen.

23

4.3

Kystnærhedszonen

Projektområdet ligger delvist indenfor kystnærhedszonen. I VVM-redegørelsen
vurderes det, at råstofgravning ikke vil have nogen væsentlig negativ betydning
for kyststrækningen og kystlandskabet.
Der findes ikke alternative placeringsmuligheder for råstofindvindingen, da dette
er det eneste graveområde med hvidt sand i Region Nordjylland og i Danmark.
4.4

§ 3-områder

Inden for det område, projektet berører, er der ved besigtigelsen registreredet to
naturbeskyttede områder, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
Det drejer sig om en hede henholdsvis i det nordøstligste hjørne af projektområdet samt et vandhul i den vestligste og midterste del af området ved Rødhusvej.
Der ud over er der en række hede- og engarealer samt søer i graveområdet øst for
projektområdet.
I VVM-redegørelsen vurderes det, at hedearealet i den nordøstligste del af projektområdet ikke at blive påvirket væsentligt af gravningen, fordi der holdes en
graveafstand på 3 m til hedearealet. Vandhullet ligger på et areal, der i VVMredegørelsen er beskrevet som Fase 3. En bortgravning af vandhullet vil kræve en
dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Vandhullet vil blive kompenseret af nye
søer og vandhuller inden for projektområdet.
4.5

Vejloven

Jammerbugt Kommune skal meddele tilladelse til etablering af overkørsel til
Rødhusvej.
4.6

Skovlov

Naturstyrelsen har udarbejdet et udkast til skovlovstilladelse til råstofgravning på
dele af matr. nr. 95i Hune By, Hune og del af 68c Nr. Bratbjerg, Tranum i Jammerbugt Kommune – i alt 80,4 ha. Arealet er fredskovspligtigt.
Afgørelsen træffes i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 / § 6, stk. 1 og § 39 i skovloven
(lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009) og § 1 og §§ 3-5 i bekendtgørelse om erstatningsskov (nr. 1185 af 7. december 2011).
4.7

Råstoflov

Naturstyrelsen Vendsyssel har søgt om råstoftilladelse på i alt 80,4 ha. til årlig
indvinding af op til 120.000 m3 sand, hvoraf ca. 30.000 m3 indvindes under
grundvandsspejlet.
Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 7 og § 10.
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5 Tillæg til Jammerbugt
Kommuneplan,
Helhedsplan13, for
indvinding af hvidt
sand i Tranum
Klitplantage
Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer.
5.1

Retningslinjer

Med udstedelsen af kommuneplantillægget for indvinding af hvidt sand i Tranum
Klitplantage tilføjes nedenstående retningslinjer til Kommuneplan jf. planlovens
§ 11 g om VVM-pligtige anlæg.
Indvinding af hvidt sand i Tranum Klitplantage er beliggende i en plantage og udlagt til råstofindvinding. Der fastsættes følgende retningslinjer for det på figur 5.1
markerede areal:

Figur 5.1 Projektområdet
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Der udlægges med følgende retningslinjer:

x

Der kan efter VVM reglerne gennemføres det projekt, som Naturstyrelsen
Vendsyssel har anmeldt, med de begrænsninger, der følger af vilkårene i
råstoftilladelse samt inden for rammerne af VVM redegørelsen.

x

Der kan indvindes hvidt sand indenfor gravegrænsen, som fremgår af
kommuneplantillæggets figur 5.1.

x

Indvindingen skal ske i 3 faser, som fremgår af kommuneplantillæggets
figur 5.2.

x

I hver fase skal indvindingen opdeles i etaper. Der må være to etaper åbne
ad gangen efter princippet, at etape 3 ikke kan påbegyndes før etape 1 er
efterbehandlet og godkendt af tilsynsmyndigheden.

x

Der må ikke etableres støjende fritidsaktiviteter som for eksempel motorsport, vandsport og lignende. Der må ligeledes ikke etableres "put and
take" søer i området.

x

Efterbehandling af graveområdet skal følge principperne angivet i VVMredegørelsen. Efterbehandling af råstofindvinding i kommunens naturområder, skal som hovedregel være til naturformål og rekreative formål.
Ved efterbehandling af råstofgrave skal hensynet til grundvandsbeskyttelse veje tungt.

x

De detaljerede forhold vedrørende efterbehandling vil fremgå af råstoftilladelsen.
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