
Bilag 6: Gennemgang af interesseområder i Råstofplan 2016/2020 

Nedenfor gennemgås de nye interesseområder med udgangspunkt i en estimeret ressource, en vurdering 
af grundlaget for ressourceestimatet og modstridende berørte arealinteresser. 

Det angives om de berørte arealinteresser er beliggende i interesseområdet, og hvis ikke i hvilken afstand. 

Det er vigtigt at understrege, at ressourceestimatet er foretaget på baggrund af tilgængelig geologiske 
data. Der er ikke foretaget konkrete råstofboringer i arealerne, som det er tilfældet, når regionen udlægger 
graveområder. I visse områder er der slet ikke boringer i selve arealet, der foretages i stedet en 
interpolation mellem de mest nærliggende boringer omkring arealet. Det betyder, at usikkerheden i 
ressourceestimatet for interesseområderne nedenfor er væsentligt større end ressourceopgørelsen for de 
udlagte graveområder. 

Mængden og arten af modsatrettede arealinteresser indenfor arealafgrænsningerne sammenholdes i det 
følgende med hvor stor usikkerhed, der er vedrørende ressourceestimatet i hvert område, med henblik på 
at vurdere, om regionen bør undlade at udpege et givet interesseområde og i stedet på et senere tidspunkt 
eventuelt gå direkte til en vurdering af, om det pågældende område kan udpeges til graveområde. 

Nye 
interesseområder 

Arealinteresser Anslået 
ressource 
(mio. m3) 

Sikkerhed i 
geologien 

Ranking 

Bregnerød Beskyttet natur (våde naturtyper, 
rørlagt vandløb Krogvadrenden 
og småsøer i området) 
Natura 2000 (100 m vest for og 
200 m mod nord for området) 
Befolkningen 
Menneskers sundhed 
Vand (samme som beskyttet 
natur) 
Luft 
Landskab (bevaringsværdigt 
landskab, værdifuldt geologisk 
område) 

1,8 Usikker Forkastes grundet 
flere 
arealinteresser i 
området og et 
mere usikkert 
grundlag for 
ressourceestimatet 

Amager Huse Beskyttet natur (flere vandhuller 
i den nordlige del af området) 
Menneskers sundhed 
Jordbund (jordforurening V2 i 
den vestlige del af området) 
Vand 
Kulturarv og arkæologisk arv 
(diger og fortidsminder i 
området) 
Landskab (bevaringsværdigt 
landskab) 

3,4 

(2 efter 
udtagning 
af 30% af 
området) 

Sikker Nordligste 30% 
forkastes grundet 
flere 
arealinteresser 
indenfor områdets 
afgrænsning 

Resten bibehold 



Evetofte Beskyttet natur, flora og fauna 
(småsøer i området)   
Befolkningen (tæt på 
sommerhusområde) 
Menneskers sundhed 
Vand 
Luft 
Materielle goder (lokalplan 
solcelleanlæg i området) 
Kulturarv og arkæologisk arv 
(enkelte diger og kulturhistorisk 
miljø i området) 

0,5 Sikker Sikker bibehold 

Laugø Beskyttet natur (våde naturtyper 
udenfor men lige op ad området) 
Natura 2000 (500 m fra området) 
Vand 
Kulturarv og arkæologisk arv (1 
dige i området) 
Landskab (bevaringsværdigt 
landskab) 

0,5 Sikker Sikker bibehold 

Skovbakke Beskyttet natur, flora og fauna 
(våde naturtyper udenfor 
interesseområdet men lige op 
ad) 
Vand (samme som ovenfor) 
Kulturarv og arkæologisk arv 
(diger og kulturmiljø i området) 
Landskab (bevaringsværdigt 
landskab) 

0,8 Sikker Sikker bibehold 

Horserød Beskyttet natur (et lille vandhul 
indenfor afgrænsningen 
Natura 2000 (ligger op ad 
skovnatur samt våde naturtyper i 
Natura 2000) 
Menneskers sundhed  
Vand (overfladevand) 
Luft 
Kulturarv og arkæologisk arv 
(diger i området og kulturmiljø) 
Landskab (bevaringsværdigt 
landskab) 

9,2 Mellem Sikker bibehold 

Lystrup Beskyttet natur (lille sø og mose i 
området) 
Vand  
Kulturarv og arkæologisk arv (1 
dige og kulturmiljø i området) 
Landskab (geologiske værdier og 
bevaringsværdigt landskab) 

2,8 Sikker Sikker bibehold 



Søsum Øst Beskyttet natur (mose og 
vandhuller 80 m fra området) 
Befolkning 
Menneskers sundhed Vand  
Luft 
Kulturarv og arkæologisk arv (1 
dige og kulturmiljø i området) 
Landskab (geologiske værdier) 

3,3 Mellem Sikker bibehold 

Lille Toelt Beskyttet natur (30 m vest for 
området moser og vandhuller) 
Menneskers sundhed  
Vand  
Kulturarv og arkæologisk arv (1 
dige i området) 
Landskab (geologiske værdier) 

1,4  Mellem Sikker bibehold 

Total nye områder  23,7    
     
Gamle 
interesseområder 
udlagt i 2012 

    

Brandhøj 1 I BNBO, men ligger godt, hvis 
BNBO fjernes 

0,2   

Brandhøj 2 I BNBO, men ligger godt, hvis 
BNBO fjernes 

0,4   

Hørup  0,6   
Reerstrup  0,4   
Søsum  2   
Total gamle 
områder 

 3,6   

Total alle  27,3   
     
Forventet total, hvis 
der regnes med en 
forbedret hitrate på 
50 % 

 13,6   

     
Forventet total 
efter udtagning af 
Bregnerød og del af 
Amager Huse 

 10,5   

 


