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Hjørring, 27.3.2021 

Til 

Region Nordjylland 

 

Supplerende høring af forslag til Råstofplan 2020, Nr. Harritslev 
syd, Hjørring kommune 

Regionen har sendt en antal mulige graveområder, som er indsendt i 
forbindelse med høringen af forslag til Råstofplan 2020 i supplerende 

høring, herunder et forslag til nyt graveområde ved Nr. Harritslev syd, 
umiddelbart syd for det eksisterende graveområde. 

DN Hjørring har gennemlæst de forskellige miljørapporter og naturvurde-

ringer, som er foretaget i forbindelse med behandlingen af forslaget, og vi 
anerkender at der er foretaget et grundigt forarbejde. 

Vi finder det stadig betænkeligt, at det foreslåede graveområde ligger 
klods op ad adskillige naturbeskyttede arealer med naturtyperne, mose, 

eng, overdrev og sø samt et mindre vandløb, som løber til Liver å. Især 
den lille tange med beskyttet mose og sø mellem den nordlige og den 

sydlige del af graveområdet vil blive omgivet af graveområdet på tre 
sider, og det er vanskeligt at forestille sig, at det ikke vil lide overlast.  

Det kan heller ikke undgås at arealernes potentiale som levesteder for 
især dyr vil lide under en evt. kommende råstofudvinding pga. forstyrrel-

ser, støj- og støvgener. Ganske vist er der ikke tale om en enestående 
natur, men arealerne er dog beskyttet som naturtyper og levesteder af 

Naturbeskyttelsesloven – man kan måske betegne de beskyttede naturty-
per som en slags ”hverdagsnatur” uden de store botaniske sjældenheder, 

men de indeholder dog naturværdier på lokalt plan, som på sigt og med 

den rigtige pleje kan udvikle sig og blive naturmæssigt mere værdifulde. 
Vi ser hver dag naturområder forsvinde eller blive forringet i vores inten-

sivt udnyttede land, og hvis forslaget om at udpege det nye graveområde 
fastholdes vil det samme ske i dette tilfælde. 

I materialet er der ingen angivelser af, hvor længe indvindingen skal finde 
sted – hvis det skal foregå over flere årtier kan påvirkningen næppe 

kaldes midlertidig, og vi vil risikere at vi atter mister et stykke natur. 

På denne baggrund skal DN Hjørring opfordre regionsrådet til at oprethol-

de deres oprindelige afvisning af at medtage dette graveområde i råstof-
planen. 

 

Med venlig hilsen, 

Jørgen Jørgensen 
fmd. DN Hjørring 


