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Alleen 15
4180 Sorø

Høringsbidrag vedr. Region Sjællands Råstofplan 2016

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø fremsender hermed et høringsbidrag vedr. forslag til 
Råstofplan 2016 for Region Sjælland.

Høringssvaret er primært en kommentar til Råstofplanens interesseområder og den baggrund 
hvorpå de er udpeget.

Inden et område udlægges til interesseområde bør der efter DN Sorøs opfattelse foretages en 
afvejning af hensynet til beskyttet natur, sårbart miljø og værdifuldt landskab. Herudover bør 
der gives en redegørelse for og vurdering af, de afledte konsekvenser, hvis et areal siden 
udsættes for råstofgravning. 

Herudover bør et areal kun udpeges til interesseområde, hvis der er klar dokumentation og 
pålidelige data for art og kvalitet af relevante og efterspurgte råstoffer. Det nuværende 
udpegnings grundlag forekommer for løst og tilfældigt, ligesom andre arealer godt kan rumme 
større råstofmængder, uden at være kommet i Regionens fokus.

DN Sorø finder, at interesseområder skal udpeges på et sagligt og fagligt grundlag, da 
arealerne reelt ikke længere kan anvendes til formål, der forhindrer eller vanskeliggør 
råstofindvending. Dertil kommer, at et areal, der er udpeget til interesseområde kan opleve 
utilsigtet prisstigning pga muligheden for råstofindvinding, mens naboarealer i årevis vil opleve
et betydeligt prisfald pga. udsigten og usikkerheden.

DN Sorø foreslå på den baggrund, at der nedfældes følgende overordnede principper i 
Råstofplanen.

 Der medtages kun interesseområder, hvor der faktuelt er konstateret råstoffer i 
relevant, mængde, art og kvalitet

 Der medtages kun interesseområder, hvis der er foretaget en afvejning af hensyn til 
beskyttet natur, sårbart miljø eller værdifuldt landskab 

 Beskyttede naturområder som § 3 områder, områder med beskyttet natur i henhold til 
EU-habitatdirektiv bilag lV arter (f.eks. hasselmus) og Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag
I arter (f.eks. havørne) medtages ikke som interesseområder

 Fredede områder og Natura 2000 områder medtages ikke som interesseområder
 Geologisk interessante områder medtages ikke som interesseområder 

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø uddyber og indgår gerne i dialog med Regionen om 
ovenstående høringsbidrag.

Med venlig hilsen

Niels Hilker
formand for DN i Sorø 
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