VVM-REDEGØRELSE
Forslag til tillæg nr. 5 til Regionplan 2005 - 2017
Juni 2006

Mulighed for råstofindvinding
af sand, grus og sten i Birket grusgrav,
Ravnsborg Kommune
Storstrøms Amt
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 84 48 00
E-mail stoa@stam.dk
www.stam.dk dk

ISBN nr.: 87-991188-3-1

VVM- redegørelse
Forslag til tillæg nr. 5 til regionplan 2005 - 2017

Oplysninger om virkninger på miljøet ved råstofindvinding af
sand, grus og sten i Birket grusgrav, Birket By, Ravnsborg
Kommune
Redegørelsen indeholder de oplysninger om virkningerne på miljøet, som er
afgivet af ansøger samt et ikke teknisk resumé

Storstrøms Amt, juni 2006

Udgivet af:
Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen,
Natur- og Plankontoret, 2006
© Storstrøms Amt
1. udgave, 1. oplag, 2006
Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse.
Kortmateriale:
1992/KD.86.10.37
© Kort- og Matrikelstyrelsen
Forfatter:
Jørgen Nielsen, Natur- og Plankontoret
Med bidrag fra forvaltningens fagkontorer.
Redigering:
Jørgen Nielsen, Natur- og Plankontoret
Omslag:
Anette Krøyer, Natur- og Plankontoret
Foto:
DDO¤, Copyright COWI A/S
Ortofoto, optaget juli 2002
Repro og Tryk:
Storstrøms Amts Trykkeri
Papir
Omslag: 200 g Finn Card, svanemærket
Indhold: 100 g Red Label, svanemærket
Oplag:
120
ISBN:
87-991188-3-1

Indledning

ejj grus & sten aps søgte den 27. februar 2003 om tilladelse til råstofindvinding på
matrikel nr. 11a, Birket By, Birket, Ravnsborg Kommune, som dækker et areal på 17
ha. Der er søgt om at indvinde > 30.000 m3 sand, grus og sten per år. Området er
beliggende mellem 2 matrikler nemlig 10a og 12a, hvor der er en eksisterende
grusgravning, Birket Grusgrav. Desuden er der givet en midlertidig 3-årig
gravetilladelse på en del af matrikel nr. 11a.
Da det samlede indvindingsområde med ansøgningen på matrikel 11a overstiger 25
ha, jf. Samlebekendtgørelsens bilag 1, blev det af Storstrøms Amt vurderet, at der
skulle udarbejdes en VVM-redegørelse inden der kan tages stilling til, om der kan
gives tilladelse til indvinding.
I den forbindelse blev det endvidere besluttet at udarbejde redegørelsen for hele
området (også kaldet minefeltet) dvs. matr. 10a, 11a, 12a og 12o, så der ikke senere
skulle udføres endnu en VVM-redegørelse i området. VVM-området er i regionplanen
udlagt som råstofinteresseområde. Det samlede areal der bliver VVM-undersøgt på
er således ca. 35 ha.
Der vil blive gravet ned til ca. 20 meters dybde under grundvandspejlet afhængig af
forekomsten de enkelte steder. De fleste af råstofferne vil formentlig blive indvundet
over grundvandsspejl. Materialerne bliver vasket og sorteret i forskellige fraktioner.
Området vil blive efterbehandlet til et naturområde med overdrev og flere større eller
mindre søer.
Da VVM-området i dag består af dyrket landbrugsjord vil naturen efter endt
indvinding være ændret og projektet vil bidrage positivt til et varieret plante og
dyreliv. Ejerforholdene for området efter endt indvinding kendes stadig ikke, men
efter endt gravning vil det muligvis blive offentlig adgang til områderne.

Det påtænkte anlæg

Grusgravens fysiske beliggenhed
VVM-området er beliggende øst for Birket By og består af matriklerne 10a, 11a, 12a
og 12o. Sammen med de eksisterende grusgravsarealer på matr. 10a og 12a udgør
det ansøgte areal ca. 35 ha. Matr. 11a og 12o er i dag landbrugsjord, som bliver
dyrket. Der vil sideløbende med vvm-redegørelsen blive ansøgt om gravetilladelse
på matriklerne 10a, 11a og 12a iht. figur 1.
12o vil blive inddraget i gravningen senere hvis der kan indgås aftale herom med
ejeren.

Figur 1.: VVM-området er matriklerne 10a, 11a, 12a og 12o, hvorimod
der ønskes gravetilladelse på 10a, 12a og dele af 11a.
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Produktionsprocesserne
Geologien i området er præget af den sidste istid. Disse aflejringer består af sand,
grus, sten og moræneler (kaldet overjord i daglig tale og herefter). Overjorden er en
aflejring, som består af leret jord, der er blandet med sand, grus og sten, det vil sige
en blanding af de materialer, isen har bragt til området. I forbindelse med
grusgravning kan overjorden ikke anvendes og betragtes som et restprodukt. Det har
dog i mange tilfælde kunne bruges som opbygning under huse o.lign., men det
kræver kraftigt jordstampningsudstyr og at det ikke er for fugtigt når det anvendes.
Lagene af sand, grus og sten er aflejret som et resultat af isens afsmeltning og
floddannelse. Sand, grus og sten er blevet ført med vandmasserne i de flodsystemer,
der dannedes foran isen, og materialerne blev således fint sorteret, og lerandelen i
aflejringerne er minimal. Der kan dog forekomme lerrevler, også under vandspejl.
Den geologiske lagsøjle i grusgravsområdet i Birket kan overordnet beskrives
nedefra og opefter. Nederst findes en meget finkornet sandaflejring (figur 2), som
ofte er så finkornet, at det ikke kan anvendes i produktion. Over denne aflejring
findes en mere grovkornet sand- og grusaflejring, som er den, der indvindes i
grusgraven. Denne aflejring er i området typisk 10-25 m tyk. Over denne aflejring
findes et 2-8 m tykt overjordslag. Overjorden er svær at afsætte kommercielt, men vil
blive anvendt ved den efterfølgende efterbehandling af området.
De to nederste sand- og grusaflejringer er aflejret i flodsystemer, dannet som følge af
afsmeltning af isen. Vandstrømmen har på dette tidspunkt bevæget sig mod øst.
Efter aflejring af disse materialer har der været et genfremstød af isen hen over
området. Det har dels bevirket, at der er blevet aflejret overjord hen over
forekomsterne, dels at de underliggende lag er blevet trykket og opskudt i flager som
en kortbunke, der stilles på skrå. Det har resulteret i, at der side om side kan findes
”lommer” af sand/grus og ler. Under indvindingen kan der således stødes på
områder bestående af ler, der må graves udenom. Dette bevirket at omfanget og
udtrækningen af søer ikke kan fastlægges, men at det vil være forekomstens
beskaffenhed der bestemmer dette. Nogle af disse søer vil sandsynligvis opnå status
som §3-områder når indvindingen er færdig.
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Figur 2: Geologisk lagtegning af grusgravens forekomst

I graveområdet findes vandspejlet i ca. 7-14 meters dybde, og råstofferne skal derfor
indvindes såvel over som under vandspejl.
Den mellemste aflejring af sand og grus er råstofforekomsten. Den består af en
sandforekomst og en mere gruset forekomst, som indeholder 10-30 % sten, der er
større end 4 mm. Råstofferne vil bl.a. kunne anvendes i bygge- og anlægsbranchen
som stabilgrus og tørharpet grus. Det vurderes, at der findes i alt ca. 2.000.000 m3
råstoffer.
Gravemetode.
Råstofferne sand, grus og sten vil over vandspejl blive indvundet med en
læssemaskine (figur 3), mens forekomsten under vandspejl vil blive indvundet med
en gravemaskine eller andet materiel beregnet til dette formål. Materialerne vil blive
kørt med dumper fra indvindingsstedet til den centralt placerede sorteringsanlæg
eller til et mobilt anlæg der kan følge gravningen. Her vil råstofferne blive behandlet
alt efter hvilket slutprodukt der er tale om. Det være sig knusning og sortering i
forskellige kornstørrelser.

Under gravningen vil den allerede etablerede praksis, hvor vi tager hensyn til
digesvalernes redebygning og yngletid fortsætte. Ligeledes vil hensynet til allerede
etablerede fauna og dyreliv fortsætte. Det skal dog her tilføjes, at det er vores
opfattelse at mange af disse planter og dyr er kommet til området, fordi og på trods
af at vi har gravet, da den oprindelige landbrugsdrift ikke vil give anledning hertil. Så
vi tror på at dyrelivet vil blive rigere af at området bliver udgravet og der derved
opstår en oase for dyre og planteliv.
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Figur 3: Læssemaskine er ved at læsse trailer efter personbil

Oplag af muld og overjord
Før råstofferne kan indvindes skal der fjernes muld og overjord (gælder 11a og 12o).
På arealerne er muldlaget ca. 30 cm tykt, mens overjordlaget, som består af
moræneler, som kan anvendes til retablering, er ca. 2-8 m tykt. Muld og overjord vil
blive adskilt og stakket i jorddepoter og støjvolde. Støjvoldene vil blive opbygget i
en højde fra 2-5 m og vil blive placeret op mod Birket By (figur 4). Disse støjvolde vil
blive permanente med mindre der aftales andet under retableringsplanen.

Adgangsvej

Graveretning

Figur 4: Markering af støjvolde, adgangsveje og graveretning.
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Muld og overjord som ikke indbygges i støjvoldene vil blive benyttet til den løbende
efterbehandling efterhånden som de enkelte arealer er færdiggravet. Det vil blive
tilstræbt at indbygge overskudsjorden løbende så depoter undgås. Overjorden vil
dog være anvendelige til delvis opfyldning af søer, etablering af halvøer, så man
herved får nogen fladearealer som naturfredningsforeningen fx har ønsket og
eventuelt en skydebane som jægerne har ønsket, dette indbygges i
retableringsplanen. Disse jorddepoter vil have en højde på 5 – 10 m, og vil, mens
indvindingen foregår, virke som en afskærmning til omgivelserne. Jorddepoterne vil
typisk fremstå med en hældning på 1:1, hvilket vil svare til, at bredden af
jorddepoterne i bunden vil blive 10-15 m, mens bredden i toppen vil blive 0-5 m.
Når indvindingen afsluttes vil alle jorddepoter og nogle af støjvoldene indgå i den
afsluttende efterbehandling.
Tekniske anlæg
De tekniske anlæg kan være stationære eller mobile. Det nuværende stationære
anlæg, stenknuseren vil blive flyttet til 11a, da det er her forekomsten af stenholdigt
materiale som bruges i dette anlæg findes. Sorteringsanlægges vil blive flyttet til den
centrale del af grusgraven og dermed væk fra Birket By. Det er tanken at anvende et
mobilt anlæg til sortering af materialer således at den interne trafik mindskes og
anlægges vil så følge gravefronten.
Det mobile tørsorteringsanlæg kan sortere materialerne i forskellige kornstørrelser.
Der vil således blive mulighed for at producere og udlevere produkter som f.eks. 0-4
mm, 0-8 mm samt bundsikringsgrus fra det.

Efterbehandlingsplan
Efterbehandling af hele graveområdet.
Da området bliver sammenhængende er efterbehandlingsplanen delvist beskrevet
og videreført fra de gamle efterbehandlingsplaner og med de tilsendte nye ideer
indbygget så vidt muligt. Det er ikke muligt at beskrive den endelige
efterbehandlingsplan i detaljer, hvilket skyldes, at geologien ikke er forudsigelig, samt
at de endelige ejerforhold for området ikke er afklaret endnu. Det er ejj grus & sten
aps´s ønske, at området enten bliver privat med begrænset offentlig adgang eller
hvis det skal stå fuldt offentligt, skal købes af Kommunen. Mere formaliseret,
nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra ejer, kommune, amt,
naborepræsentanter og interesseorganisationer for at fastlægge efterbehandlingen i
nærmere detaljer.
Der afholdes mindst et årligt møde. Det vides dog ikke på nuværende tidspunkt, om
Kommunen har mulighed for at købe området. Afhængig af de efterfølgende
ejerforhold kan der være forskellige ønsker til efterbehandling, og planen kan derfor
senere blive justeret med godkendelse fra tilsynsmyndigheden.
Den løbende efterbehandling af den eksisterende grusgrav tager i første omgang
udgangspunkt i, at området bliver privat. Efterbehandlingsplanen for hele området vil
derfor også blive beskrevet med dette udgangspunkt.
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Figur 5: Efterbehandlet søbred mod Birket By

Det forventes, at hele området efterbehandles til et natur-/rekreativt område med
flere større eller mindre søer (figur 5-6-7-8-9). Størrelsen på de enkelte søer vil
afhænge af udbredelsen af råstoffer, der kan graves under vandspejl. Billederne er
”snydebilleder” men kan give en fornemmelse af hvordan området vil komme til at se
ud. Terrænniveauet vil blive sænket i forhold til det omgivende som følge af
fjernelsen af råstoffer. Skråningerne etableres med varierende hældning og
opbygges stabilt med råjord. De efterbehandlede skråninger vil dog maximalt blive
1:1 mod øst, hvilket svarer til, at terrænet falder 10 m over en strækning på 10 m.
Mod kommune- og amtsveje er hældningen1:2. I den eksisterende grusgrav kan der
allerede i dag ses eksempler på efterbehandlede søer med jævne skråningsforhold
ned til søerne (figur 5). På billedet ses skråningsforhold på ca. 1:2. Skråningerne
omkring sødannelserne vil kunne beplantes med egnstypiske buske og træer f.eks.
slåen, tjørn, hunderose, skovæble, røn, eg, ask og/eller fuglekirsebær, mens der
f.eks. kunne plantes grupper af rødel og gråpil omkring søerne. Hele området,
bortset fra søer og de beplantede arealer, vil kunne indrettes som græsningsarealer
eller til grønt område.
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Figur 7: Samlet billede af efterbehandlingsplan for den eksisterende grusgrav og
VVM-området.

< på kortet viser hvor man står
og ser efterfølgende billeder fra

< på kortet viser hvor man står
og ser efterfølgende billeder fra
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og ser efterfølgende billeder fra

< på kortet viser hvor man står
og ser efterfølgende billeder fra
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< på kortet viser hvor man står
og ser efterfølgende billeder fra

Efter naturfredningsforeningens ønske vil der ikke eller kun delvist blive tilbagelagt
muld i de afgravede områder. Områderne efterbehandles til overdrev, hvor der vil
være mulighed for en ny og spændende flora at etablere sig.
Så snart gravningen genoptages vil vi foreslå at vi på arealet stødende op til Birket
By retablerer området plus 10 meter over det nuværende terræn. Dette område vil
dels fungere som støjafskærmning og samtidig opstår der her en mulighed for
etablering af en form for ”korridor”/”reservat” med små vandhuller og tilsåning med
ærteblomster som pionerplante. Området vil strække sig ind i det lille skovområde og
den høje vold vil med tiden kunne bruges til kælke- og skibakke samt udkikspost
over søområdet.
Vi vil fylde op med overjord alle de steder hvor vi konstaterer at der enten har været
gravet før og de steder hvor geologien har aflejret lerrevler eller anden ikke brugbar
forekomst. Derved får vi meget kuperet terræn med den vegetation det så vil
bibringe.
I den østlige ende af graveområdet på matr. 10a har Birket jagtforening kommet med
forslag om at der etableres en skydebane. Dette kunne blive muligt ved
genopfyldning af dele af den østlige sø og derved hæve terrænet f.eks. 2 meter over
vandspejl, med støjvold yderligere på 4 meter hele vejen rundt. Denne vold kan
beplantes og vi får derved dels et rekreativt område for egnens skytter samt igen et
overdrev hvor planter og dyreliv kan etablere sig.
For etablering af ekstrem rigkær, fordres det at de udnyttes til græsning eller høslet,
ellers gror de til i høje urter, græsser og buske, og de lavtvoksende arter forsvinder.
På meget kalkrig jordbund kan der udvikles ekstremrigkær, så muligheden for en
sådan er til stede og specielt hvis søerne kan fyldes op med overjord fra
indvindingen.
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Mht. åbne brudflader som anskueliggør istidens aflejringer, vil det efter vor opfattelse
kræve at der til stadighed skal ”rengraves” for at profilen er tydelig, da vejrliget vil
nedbryde profilen. Det vil tillige medføre at vi ikke kan udnytte gruset fuldt ud, da vi
skal grave og retablerer 1:2.
Hele arealet vil som hidtil være offentligt tilgængeligt udenfor åbningstid/drift, imens
indvindingen foregår. Der vil ikke blive anlagt stier, men naturlig fremkomst af planter
og almindelig færdsel til fods af dyr og mennesker vil skabe naturskabte
strampestier/dyreveksler, som det allerede er tilfældet. Udført beplantning vil være
minimal, og for det meste begrænse sig til bunddækkeplanter som før omtalt.
Naturlig opvoksning og tilplantning vil så være tilbøjelig til at opstå. Man vil bruge
egnstypiske og frugt- og bærbærende træer og buske.
Jordvolden med beplantning langs med Kragenæsvej er et efterbehandlingskrav fra
Amtet i den nuværende gravetilladelse. Den er støjafskærmende, mens der graves
og efterfølgende er den et værn mod at blive forstyrret i kørsel langs med
grusgraven. Faktisk er 2/3-delen mod Birket By færdigbehandlet og beplantet iht. til
gravetilladelsen, så det er kun et spørgsmål om tid så vil skåningerne stå flot
tilplantet.

Drift
Driftstider for indvinding
Der er ansøgt om mulighed for at arbejde i grusgraven mandag til fredag kl. 6.0018.00. Dog vil den normale arbejdstid blive i tidsrummet kl. 6.30-15.30. I sjældne
tilfælde vil der også blive arbejdet lørdag kl. 6.00-16.00.
Indvindingsmængde
Der indvindes i øjeblikket ca. 30.000 m3 årligt fra Birket Grusgrav. Det forventes, at
den samlede indvindingsmængde vil være lidt mere, når grusgraven udvides. Den
årlige indvindingsmængde afhænger dog af markedsforholdene. Der er i
ansøgningen på matr. 11a søgt om, at der indvindes 20.000 m3 årligt. Dette er
senere ønsket hævet til 30.000 m3 årligt.
Størstedelen af forekomsten i det sydlige og nordlige areal findes nu under
grundvandsspejl. På arealet i midten vil der i de første år kun blive indvundet
råstoffer over vand, men vil dog senere blive under vand.
Kørsel
Der vil foregå en intern transport af råstoffer fra de forskellige arealer til de tekniske
anlæg. Denne transport vil foregå med dumper og gummiged.
Adgangsvejen til grusgraven vil som hidtil foregå fra Ravnsborgvej
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Figur 10: Tilkørselsvej til grusgraven fra Ravnsborgvej. Denne placering er tidligere
godkendt og oversigtsforholdene her er optimale.

Forventede reststoffer og emissioner fra anlægget
Forbrug og opbevaring af energi/hjælpestoffer
Læssemaskine, dumpere og det mobile anlæg til tørsortering af grusmaterialer drives
med dieselmotorer. Permanente anlæg på mat. 12a er eldrevne. Læssemaskine og
dumpere tankes med diesel på den eksisterende tankplads i tilknytning til
grusgraven. Der vil ikke være fast oplag af diesel eller andre forbrugsstoffer i selve
grusgraven.
Støv
Håndtering (gravning, læsning eller sortering) af grusgravmaterialer, der indvindes
direkte fra brink, vil som ofte på grund af fugtindholdet ikke medføre støvflugt. Kørsel
på interne vejarealer kan i tørre perioder derimod give anledning til støvflugt, hvis
vejene ikke vandes. Vejene vil derfor blive vandet efter behov.
Støj
Gravning af grusgravsmaterialer giver anledning til en vis støjpåvirkning af
omgivelserne. Støjen kommer fra gravning i brink med læssemaskine og gravning
under vand med gravemaskine, slæbespil eller sandpumpe. Læsning af samt kørsel
med lastbil/dumper i graven samt drift af sorteringsanlæg er alle kilder til mere eller
mindre støj. I tilladelser til grusindvinding stilles vilkår med hensyn til støjniveauet ved
indvindingen og oparbejdning. Mod vest, Birket By, må indvindingen i perioden kl.
6.00-18.00 normalt højst udgøre 45 dB(A), og mod nord øst og syd hvor der tale om
fritliggende bebyggelser, normalt højst må udgøre 55 dB(A). Støjniveauet kan
sammenlignes med en traktor, der kører 10-20 km i timen hen ad en markvej.
Dette kan afhjælpes ved støjvolde mod byen og ved de nærmeste ejendomme.
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På det vestlige areal tæt ved Birket By vil støjvolden være en del af
efterbehandlingen og vil kunne bygges op i en højde af 10-12 meter og formes som
ski eller kælkebakke, eller blot et udkigspunkt ( måske det højeste ) på Lolland.
Efterhånden som indvindingen skrider frem vil vi flytte mod øst. Støjniveauet vil
derfor være værst i starten af indvindingsperioden.
Bortskaffelse af affald
Affald vil blive bortskaffet i henhold til kommunes regler. Da der graves i uberørt
område forventes der ikke at fremkomme affald fra selve indvindingen. Der vil ikke
fremkomme affald fra servicering af køretøjer i grusgraven, da lidt større reparationer
vil blive foretaget på specialværksted. Normal service vil blive foretaget på
værkstedet i tilknytning til den eksisterende grusgrav. Service/mindre reparationer af
grussorterer vil kunne foregå i grusgraven. Eventuelt affald vil blive bortskaffet
sammen med tilsvarende affald til vort værksted i Nykøbing F.
Forholdsregler i forbindelse med adgang til grusgraven
Der er fra indvinders side udtrykt en bekymring for skolebørnenes fra Birket
afdelingen mht. adgang til grusgravsområdet. Der vil i forbindelse hermed blive taget
nedenstående forholdsregler.
Inden for grusgravens arbejdstid er der ikke offentlig adgang, med mindre man har et
ærinde i grusgraven. Der vil blive opsat skilte med adgang forbudt for
uvedkommende. Desuden vil der omkring grusgraven blive etableret jorddepoter
eller opsat større sten, så der vil blive en tydelig markering af grusgravområdet.
Miljø
Virksomheden vil arbejde for, at egen udnyttelse af råstofforekomster på land og hav
sker som led i en bæredygtig udvikling under hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø i
dialog med medarbejdere, lokalbefolkning og det øvrige samfund.
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1. Alternativer

Oversigt over de væsentligste alternativer, som indvinderen har undersøgt

Grusgravningen skal foregå hvor gruset er, så på det område er der ikke andre
alternativer.
Andre alternativer
Der er blevet stillet spørgsmål om hvorvidt Amtet skal købe arealet og stoppe
gravningen. Dette ville være lig 0-alternativet.
0-alternativet vil svare til den situation, hvor der ikke vil blive givet tilladelse til at
grave råstoffer i det ansøgte område. Det vil betyde, at der årligt skal tilføres ca.
30.000 m3 sand, grus og sten til den eksisterende grusgrav eller til Vestlolland, for at
kunne tilfredsstille efterspørgslen efter råstoffer.
Tilførslen af råstoffer kunne f.eks. ske fra Falster, Norge, Sverige, Roskilde-egnen
eller Jylland med øget energiforbrug som konsekvens.
Tilførsel fra Norge og Sverige og Jylland
Det vil være muligt at importere råstofferne fra Norge og Sverige og fra Jylland. Det
vil dog betyde, at prisen vil stige væsentligt. Afhængig af, hvilket produkt, der sælges
vil prisen stige med 30-200 % i forhold til prisen på de produkter, der sælges fra
Birket grusgrav i dag.
Da lastbiltransporten af granitmateriale fra havnepladser til kunderne vil være
omtrent den samme som for grusgravene vil miljøbelastningen ikke ændres. Derimod
vil selve skibstransporten give en større miljøbelastning i forhold til råstofindvinding i
selve Birket og i den havn hvor der skal losses.
Tilførsel fra Roskilde-egnen
Råstofferne vil kunne tilføres fra Roskilde-egnen. Det vil dog betyde, at
transportvejen vil blive forøget væsentligt, hvilket vil resultere i en større
miljøbelastning (30.000 m3 per år, hvilket vil svare til ca. 2.000 lastbiltræk per år,
som skal køre ca. 130 km hver vej i forhold til placeringen af Birket grusgrav) samt
belastning af vejnettet. Det vil således være uheldigt rent miljømæssigt og
økonomisk at tilføre råstofferne fra Roskilde-egnen.
Med den ovenfor anførte kørestrækning vil det betyde en årlig kørsel på 520.000 km,
svarende til et dieselforbrug på ca. 260.000 liter. Forureningsmæssigt vil det
indebære en årlig emission på i størrelsesordenen ca. 320.000 kg CO2, 3,6 tons
kvælstoffilter foruden de andre forureninger i udstødningsgas. Hertil kommer unødigt
slid på amts- og kommuneveje, lokaltrafikken vil øges og støj fra denne følge med.
Derudover vil prisen på de produkter, som oprindeligt blev leveret fra Birket Grusgrav
til Lolland, Falster og øerne blive forøget med ca. 15-40 % som følge af den ekstra
transport.
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Tilførsel som sømaterialer
Fra søterritoriet vil der kunne leveres sand og sten til belægning på gårdspladser
o.lign samt til betonfremstilling, men der ville blive et problem med at levere
kvalitetsvejbygningsmaterialer f.eks. som stabilgrus. Råstofferne fra havet vil ikke
kunne erstatte materialer indvundet over grundvand, og det er derfor ikke et reelt
alternativ.
Råstoffer indvundet over grundvand vil kunne tilføres udefra fra, f.eks. fra Norge,
Sverige, Jylland eller Roskilde-egnen. Det vil overordnet betyde, at beskæftigelsen i
lokalområdet stort set vil være uændret, dog vil der blive en øget beskæftigelse til
vognmænd og/eller skibstransporten, som skal transportere materialerne til området.
Derudover kan det forventes, at prisen på råstoffer vil stige væsentligt, samt at der vil
blive en større miljøbelastning som følge af en øget transport. Samlet set vurderes
det ikke at være ønskværdigt for samfundet at importere råstofferne i forhold til at
indvinde dem lokalt.
Tilførsel fra andre områder i Storstrøms Amt
Etablering af en ny råstofindvinding et andet sted i Storstrøms Amt er måske et
alternativ. Men miljøbelastningen vil alt andet lige være den samme, men samtidig vil
en råstofressource gå tabt, idet det ikke vil være økonomisk muligt at indvinde
forekomsten i VVM-området efter at indvindingen i den nuværende grusgrav er
ophørt. Det skal i den forbindelse bemærkes at Storstrøms Amt er netto importør af
råstoffer til bygge- og anlægsopgaver. Det giver en øget miljøbelastning pga. kørsel
over store afstande og giver samtidig en fordyrelse af bygge- og anlægsopgaver i
Storstrøms Amt set i forhold til amter med en bedre selvforsyning.
Manglende udnyttelse af hele råstofresursen.
Vi har lavet en udregning på hvor mange råstoffer der ikke vil bliver fuldt udnyttet i
den eksisterende grusgrav (matr. 10a og 12a) hvis der ikke skal graves på arealet
matr. 11a. Her er vi gået udfra at alle skel kan graves. Ved en gravedybde på 25
meter under grundvandsspejl vil det give en mistet råstofmængde på omkring
500.000 m3, al efter forekomstens beskaffenhed, det vil sige om der er lerrevler eller
lign. der gør det uegnet. Dertil skal så lægges resurserne på 11a og 12o, som ikke er
med i dette tal.
Alternativer
Kørsel
En alternativ adgangsvej til graveområdet ville være fra Kragenæsvej. Hertil kunne
anvendes den oprindelige vej til beboelsen Kragenæsvej 12.
Støjvolde
Det er individuelt om den enkelte nabo foretrækker støjvolde eller ej. Der vil som et
muligt alternativ til 2 m høje støjvolde f.eks. kunne etableres 4-10 m høje støjvolde
eller det kan helt undgås at etablere støjvolde omkring de nærmeste bebyggelser.
A. Ingen etablering af støjvolde
Det er muligt, at der ikke etableres de nævnte 2 m høje støjvolde omkring de
nærmeste bebyggelser. Det vil betyde, at der for naboernes vedkommende vil være
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et bedre udsyn fra deres ejendom, hvor støjvoldene ellers skulle etableres. Det vil
dog også betyde, at støjniveauet ved ejendommene vil være lidt større end hvis der
etableres støjvolde. Det vil dog først være gældende, når indvindingen sker i en vis
dybde under terræn, fordi støjvolden først vil have en effekt når indvindingen sker i
en vis dybde. Beregninger af støjniveauet viser, at støjniveauet ved de nærmeste
naboer i dette tilfælde vil være (i dette tilfælde værste situation, hvor indvindingen
sker terrænnært) 46-51 dB(A) såvel med som uden de nævnte 2 m høje støjvolde.
B. Etablering af 4 m høje støjvolde
Et alternativ kunne være, at etablere støjvolde på 4-10 meters højde omkring den
nærmeste bebyggelser.
Det vil betyde, at støjvolden vil opleves mere bastant og markant i forhold til, hvis
den kun er 2 m høj. Støjniveauet vil dog mindskes betydeligt i forhold til, at
støjvolden kun er 2 m høj.
ejj grus & sten aps er indstillet på ved dialog at finde den bedste løsning for den
enkelte ejendom.
Efterbehandling
Der er stillet forslag i debatperioden om bevaring af et geologisk profil for at formidle
områdets geologi.
Ved ændringen af råstofloven i 1996 blev der skabt mulighed for at tage hensyn til
”geologiske interesser”, hvilket bl.a. kan ske ved at bevare særligt værdifulde
udvalgte geologiske profiler på lokaliteter hvor der er en særlig bevaringsinteresse.
Formålet med bestemmelserne i loven er, at det kun er særligt interessante profiler,
der skal bevares.
Fyns Amt og Cowi har i 2000 for Skov og Naturstyrelsen udarbejdet rapporten
”Profiler i Råstofgrave – værdifulde geologiske støttepunkter.” Størsteparten af de
generelle betragtninger om geologiske profiler er fra denne rapport.
Når et geologisk profil er udpeget, skal det vurderes om det er praktisk, juridisk og
økonomisk muligt at pleje profilet efter endt råstofindvinding. Ifølge ovennævnte
rapport er der ved etablering af et profil 5 punkter der skal tages højde for og
vurderes:
Profilet skal være værdifuldt og bevaringsværdigt, det skal beskrives og indberettes.
De administrative begrænsninger skal afklares, herunder:
o Ejer og adgangsforhold
o Planforhold
o Lovgivning
o Plejemuligheder
o Sikkerhed og ansvar
Oprensning
o Hvem skal foretage oprensningen.
o Hvor ofte skal det foretages
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Formidling
Økonomi
o Profilet vil resultere i et tab af forekomst. Er der penge til erstatning?
o Betaling af udgifter til oprensning og skiltning.
Profilet skal indrettes så arbejdmiljøreglerne (Vejledning fra BSR 5 . 40 – 97) kan
overholdes i forbindelse med oprensning.
For at et geologisk profil kan bevares, skal det renses engang i mellem, da det ellers
vil styrte sammen og gro til. Rensningen sker ved at afgrave ca. ½-1 m af profilet
med læssemaskine eller gravemaskine. Efterfølgende skal materialet bortskaffes.
Skønsmæssigt skal profilet renses hvert eller hvert andet år. Afhængig af placering
og udformning af det geologiske profil vil de årlige omkostninger skønsmæssigt være
5 - 10.000 kr. så længe profilet ønskes bevaret. ejj grus & sten aps mener på
baggrund af ovenstående, at der skal etableres et geologisk profil, hvis der i
forbindelse med indvindingen kan udpeges et profil af geologisk/formidlingsmæssig
værdi, og at det er praktisk muligt at etablere. ejj grus & sten aps er indforstået med
at dække omkostningerne til vedligeholdelse af profilet og sikre offentlig adgang til
profilet i perioden frem til området forlades.
Herefter bør en eventuel forpligtelse til vedligeholdelse af profil og sikring af den
offentlige adgang gennemføres ved en frivillig aftale med den kommende ejer af
arealet.
Anlæggets kortsigtede og langsigtede miljøpåvirkninger
Støv og støj ved gravning/transport
Som nævnt i tidligere afsnit vil støjbidraget blive mindre, efterhånden som
indvindingen foregår dybere under terræn. Den støjdæmpende effekt vil være størst,
hvor indvindingen foregår forholdsvis tæt på beboelse, idet skrænten derved vil have
den største skærmvirkning.
Der kan ikke forventes øget støvflugt efterhånden som indvindingen skrider frem, idet
betingelserne for støvflugt ikke vil ændres.
Vibrationer
Vurderet ud fra karakteren af det påregnede anvendte maskineri og underlagets
beskaffenhed forventes der ikke generende vibrationer.
Vejforhold og trafik
Da den samlede årlige indvindingsmængde for området ønskes bibeholdt vil en
udvidelse af grusgravsområdet ikke medføre en øget trafik til og fra grusgraven.
Flora og fauna
Vurderingen af flora og fauna er foretaget af Naturplejere under uddannelse,
Storstrøms Amt juni-december 1999.
Vurderingen af projektets effekter på områdets naturindhold er baseret på følgende
feltvurderinger:
Det nuværende naturindhold i det nordlige og sydlige areal.
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Naturindholdet under råstofindvinding i den eksisterende grusgrav. Der graves
generelt ikke intensivt i søerne i grusgraven, men typisk i den ene ende.
Perspektiverne for naturindholdet efter endt indvinding ved vurdering af plante- og
dyreliv i områder i den eksisterende grusgrav, hvor indvindingen delvist har været
stoppet i de sidste 10 år.
Vurderingerne er baseret på kvalitative undersøgelser af floraen i de forskellige
områder samt i søerne. Der er desuden indsamlet prøver af smådyrsfaunaen i
søerne.
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Citat fra rapporten udarbejdet af Naturplejeruddannelsen –Afsluttende projekt –
Birket grusgrav – et åndehul for dyr og mennesker.
Historie bag Birket grusgrav.
Langt tilbage i tiden har bønderne i Birket- og Ravnsby-området gravet grus op ad
deres marker til eget forbrug, og af og til har ”grusløse” naboer fået et læs, men i
første omgang var det næppe en forretning.
I 1915 etablerede en mand fra egnen, H. K. Rasmussen Birket grusgrav for i 1920 at
overtage den for egen regning og risiko. Efterhånden blev grusgraven udvidet ved
køb af tilstødende arealer, således købtes Slotsgården i 1935, men blev solgt igen i
1943 med retten til at grave grus der i fremtiden.
I gennem tiden blev der stadig taget nye arealer ind i grusgravningen, bemærk at
marken bag Sognegården (den nuværende grusgrav) først blev inddraget i 1954.
Den gamle grusgrav blev plantet til med grantræer og blev i 1990 fældet igen, for at
give plads til eftergravning af grus.
I 1992 overtog den nuværende ejer SMUS ApS rettighederne til gravning i
grusgrave, og denne ret bliver i dag forvaltet af ejj grus & sten aps.
Natur og Fauna.
Der er i grusgraven en naturlig indvandring af flora og fauna. Der findes således
digesvaler, grævling, rådyr , ræve, tudser og padder i et pænt omfang. Da
naturplejerne s område var matr. 10a, er det herfra de fleste oplysninger er. De fandt
springfrøer, grøntbroget tudser og almindelig grønne frøer. Dette gjorde at vejlederne
lavede såkaldte hvile – og varmepladser enkelt steder omkring søen. Rundt om søen
lavede de ligeledes en trampesti. Det vil sige de ryddede nænsomt pilebevoksningen
i området. Efterfølgende blev der genplantet med vildt og fuglevenlige arter af træer
og buske som fx kirsebær, røn, hassel, slåen, roser og vildæble.
De lavede ligeledes en liste over faunaen i grusgraven, som er som følger:
Tagrør, følfod, hvid kløver, bynke, almindelig hvidtjørn, øret pil, hunderoser, kruset
skræppe, røllike, grå pil, gærde vikke, gul kløver, rød kløver, lugtløs kamille, agerpadderokke, guldpil, vild pastinak, gederams, ”mælkebøtter”, lancet vejbred,
krybende pil, birk, el, cikorier, rød hestehov, hundegræs, blæresmelde, ager-tidsel,
raps, kornvalmue, vild kaprifolie, brombær, almindelig vejbred, skov-fladbælg, strandkrageklo, almindelig kællingetand, klæbrig-brandbæger, stinkende gåseurt, tornet
tidsel, eng-gedeskæg, nikkende tidsel, vild gulerod, regnfang og sidst men ikke
mindst pomerans høgeurt som efter sigende er meget sjælden. Indvandringen af
disse arter har været betinget af grusgravningen og ville ikke være opstået ved
fortsat landbrugsdrift.
Søen fremstår ren og klar, uden ”andemad” eller kraftig bundvegetation. Der har
lejlighedsvis været lystfiskeri i søen. Vandkvaliteten blev målt og viste følgende:
Vandprøve:
Ilt
Ph
Nitrit
Nitrat
Fosfat
Ammonium
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12,7 mg/l
8-8,5
under 0,02 mg/l
0 mg/l
0 mg/l
under 0,05 mg/l

Makroindex fra rapporten:
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Dertil kommer det rige fugleliv, der er bl.a. rovfuglepar der holder til i grusgraven (i
den ende hvor der graves/indvindes og oparbejdes) dertil kommer de mange
digesvaler, der når der er ledige graveskrænter holder til i grusgraven hele
sommeren. Vipstjerten ruger sine æg på en gummiged eller i sorteringsanlægget, til
passer sig således omgivelserne. Fasanen leger hanekamp med gummigeden og
således har vi opfattelsen af at det at drive grusgrav giver dyr og planter et frirum,
uden indgriben med kemikalier, pløjning, høstning osv. Dyrene tilpasser sig og vil
efter endt gravning være en naturlig del af området.
Undersøgelserne i den eksisterende råstofgrav viser med tydelighed, at mange
planter og dyr indvandrer og trives i og omkring nyskabte søer efter få år på trods af,
at der fortsat graves i dem. Der var et vist naturindhold side om side med
gravemaskinerne under forudsætning af, at kun en begrænset gravning fandt sted,
og dele af søen ikke blev berørt. Men da grusgravens udstrækning er som den er, vil
dyr og planter kunne genetablerer sig i de søer der er færdiggravet, så vi ser det ikke
som ulempe at der graves. Det mest bemærkelsesværdige er nok, at grønne frøer
fandtes overalt, også i søer med ret omfattende graveaktivitet, blot der er områder
med bredvegetation (tagrør, dunhammer mv.) at gemme sig i. I søer, hvor gravning
ikke havde fundet sted i mere end 10 år, er smådyr og padder indvandret og har
etableret sig.
Graveområdet vil efter endt indvinding kunne bidrage med en markant forbedring af
områdets naturindhold med hensyn til smådyr, fugle og ikke mindst padder, som i
øjeblikket hører til de mest pressede dyregrupper i Danmark. Det nuværende
grusgravområde har en bestand af den rødlistede Grønbroget Tudse. Det vil være
afgørende for dens eventuelle overlevelse at de fremtidige vandhuller i området ikke
gror til eller bliver overskyggede som følge af tilplantning.
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at projektet kun vil få positive
miljøpåvirkninger for flora og fauna både på kort og lang sigt.
Grundvand, regnvand, vandløb og søer
Grundvand
Den nærmeste almene vandforsyning ligger sydøst for indvindingsområdet. Her
indvindes vand fra det primære grundvandsmagasin, som findes i kalken. Der findes
ingen vandforsyning nedstrøms for VVM-området.
Der vil blive gravet under vandspejl i hele arealet alt efter materialernes
beskaffenhed.
Det vil sige, at der mellem de øverste sand- og gruslag og kalkaflejringerne findes
moræneler, som på grund af lerets tæthed vil beskytte de underliggende lag. Der er
således ikke direkte forbindelse mellem grundvandsmagasinerne.
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KANmiljø har i 2000 lavet en undersøgelse og beregning af sænkninger fra
indvindingen under grundvand. På baggrund af denne vurderes der ikke at være
nogen negative miljøpåvirkninger på grundvandstanden som følge af indvindingen.
Regnvand
Regnvandet i grusgravsarealet vil blive samlet i bunden af graven i søerne, som det
sker i den eksisterende grusgrav. Overfladevand fra arealerne omkring grusgraven
vil i vid udstrækning blive optaget af plantevækster og nedsives til sekundært
vandmagasin. Det vurderes, at der ikke vil være nogen negative miljøpåvirkninger af
overfladevandet som følge af indvindingen.
Beskyttede vandløb
De nærmest liggende vandløb findes ca. 1 km mod øst i forhold til VVM-området.
Dette vandløb er målsat men ikke registreret som beskyttet jf. www.stam.dk.

Placering af vandløb nærheden af VVM-området.
Rørlagt vandløb
Vandløb
VVM-område
De pågældende vandløb er rørlagt i umiddelbar nærhed af VVM-området så det
vurderes til ikke få gener i forbindelse med gravningen eller at have negative
miljøpåvirkninger på vandløbet generelt som følge af indvindingen.
Beskyttede søer
Der er registreret §3-beskyttelse af sø i østlige ende af grusgraven. Men en
udnyttelse af råstofferne vil i sådanne tilfælde gå forud for beskyttelsen.
Landskab og kulturhistorie
Landskab
I forbindelse med indvinding vil landskabet blive ændret markant, idet der graves ned
i forhold til omgivende terræn. Efter endt indvinding vil landskabet blive efterladt som
et mere kuperet område med sødannelse og beplantning modsat til det nuværende,
som anvendes til landbrug. På kort sigt vil der ske en gradvis ændring af
terrænniveauet i takt med, at indvindingen foretages. Landskabet vil fremstå som et
aktivitetsområde med grusgravning. Det kan landskabsmæssigt virke mindre positivt
på omverdenen. Der vil under indvindingen være mulighed for at følge og se de
geologiske forhold i graveprofilerne, hvilket ikke vil være muligt før og efter
indvinding. Sådanne graveprofiler er interessante, for geologer og andre med
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interesse i istidens aflejringer, og der vil være rig mulighed for at udforske dette i
samarbejde med grusgraven. Etablering af støjvolde og jorddepoter kan på kort sigt
give en negativ miljøpåvirkning af landskabet, idet voldene kan begrænse
udsigtsforholdene. Nogle af voldene fjernes dog i forbindelse med efterbehandlingen,
og de vil derfor ikke have nogen negativ miljøpåvirkning på længere sigt.
På længere sigt vil landskabet blive permanent ændret, idet områderne efterlades
med en terrænsænkning, og som et område med sødannelser, beplantning og et rigt
dyreliv. På længere sigt vil landskabet således blive mere kuperet og varieret, hvilket
vurderes ikke at have nogen negativ miljøpåvirkning.
Beskyttede diger
I den ansøgte område findes ingen diger.
Gravhøje
Der findes en gravhøj i umiddelbar nærhed af grusgraven. Der er tidligere givet
dispensation til at grave tættere på denne end de 100 meter, den vil derfor ikke have
indvirkning på VVM-området.
Afledte socioøkonomiske forhold p.g.a. miljøpåvirkningerne mm.
Det vurderes, at der ikke vil være nogen socioøkonomiske virkninger ved projektet,
idet lokalsamfundets beboersammensætning og pengestrømme ikke vurderes at
blive påvirket som følge af indvindingen. Der vil dog med udsigten til et søområde,
formodes at blive en øget interesse for at bo på "kanten" af grusgraven i Birket By,
det vil måske ligefrem give et løft til ejendomspriserne.
Forureningsbegrænsende foranstaltninger
For at undgå støvflugt ved kørsel i grusgraven kan det i tørre perioder være
nødvendigt at vande køreveje, hvilket vil blive foretaget efter behov.
Ved tankning af det mobile sorteranlæg vil der gælde de samme instruktioner til
driftspersonalet som i den eksisterende grusgrav. Instruktionerne omhandler, hvilke
foranstaltninger, der skal iværksættes, hvis der f.eks. sker spild af brændstof. De
samme instruktioner tager også højde for spild ved uheld på kørende materiel
(brændstof, hydraulikolie og smøreolie).
Manglende oplysninger/vurderinger
Med hensyn til efterbehandlingsplanen kendes den kommende ejer ikke. Det kan
derfor ikke med sikkerhed beskrives om området bliver offentligt tilgængeligt eller ej.
Den endelig efterbehandling kan desuden blive påvirket af at der under gravningen
kan dukke lerlag eller andre ikke anvendelige materialer op. Det kan resultere i
mindre korrektioner i grave- og efterbehandlingsplanen.
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Indkomne forslag og ideer
Der er efter borgermødet i Birket den 20. september 2004 blev der afholdt et
borgermøde om nærværende projekt, hvor borgerne bl.a. havde
lejlighed til at stille spørgsmål og komme med forslag og ideer til projektet. Sagen har
herefter været igennem en for-offentlighedsperiode (debatperiode) fra den 21.
september til den 22. oktober 2004. I denne periode indkom der ideer, forslag og
bemærkninger fra 5 instanser/personer. De indkomne ideer, forslag og
bemærkninger er kommenteret og indarbejdet i tidligere afsnit.
Regionplanmyndighedens valg af alternativ
Som regionplanmyndighed vælger amtet, at der kan graves grus i Birket grusgrav
som beskrevet i nærværende redegørelse. O-alternativet, hvor der ikke vil blive givet
tilladelse til at grave grus, vil betyde, at der årligt skal tilføres ca. 30.000 m3 sand,
grus og sten til området, for at kunne tilfredsstille efterspørgslen.
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