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Hedensted Kommunes høringssvar til Forslag til Råstofplan 2020 
 
Hedensted Kommune har modtaget Regionsrådets forslag til Råstofplan 2020.  

Forslag om at udlægge nyt graveområde ved Kragelund 
Hedensted Kommune har vurderet forslaget om at udlægge et nyt råstofgraveområde 
ved Kragelund og vil på det kraftigste fraråde, at forslaget vedtages.   

Råstofområdet ligger mellem de to bysamfund Øster Snede/Kragelund og kommunens 
næststørste by Løsning. Råstofindvinding i dette område vil påvirke de to lokalsamfund 
på urimelig vis via den øgede tunge trafik. Udgravningerne er blandt andet placeret blot 
300 meter fra den lokale skole og daginstitution og vil belaste elevernes muligheder for 
at færdes sikkert i trafikken – både i forbindelse med skole, men også ved fritidsaktivite-
ter, hvor strækningen er central. I Øster Snede og Kragelund er der desuden ingen servi-
cefunktioner (dagligvarebutikker mm.) hvorfor der er en del trafik ad Ribevej til Løsning 
hvor disse funktioner findes. Desuden er bysamfundene i forvejen hårdt belastet af støj 
og trafik fra den Østjyske Motorvej. 

Med de restriktioner, der skal lægges på arealet for at tage hensyn til diger, grundvand, 
naturgasledning, vandløb, natur, skolevej mm., anser Hedensted Kommune det ikke for 
proportionalt at udlægge området til råstofindvinding, set i forhold til de støj-, støv- og 
trafikgener, gravningen vil medføre for lokalsamfundene i bl.a. Kragelund, Øster Snede, 
Krollerup og Løsning.  

Endvidere vil landskabets åbne og sletteagtige karakter, som vidner om landskabets til-
blivelse som smeltevandsslette ved den Østjyske Israndslinje blive kraftigt påvirket, hvis 
området omdannes til søer.  

Hedensted Kommune vil derfor på det kraftigste fraråde, at området udlægges som rå-
stofgraveområde da vi mener, at den samfundsmæssige gevinst ikke modsvares af de 
ulemper, der påføres den omgivende natur, den landskabelige helhed, kulturmiljøerne og 
bysamfundene og presset på den eksisterende infrastruktur.   

Vi henviser i øvrigt til følgende afsnit fra regionens forord til råstofplanen:  
 
”Regionrådet ønsker en bæredygtig råstofforvaltning, ved at sikre tilgængelige råstoffer 
jævnt fordelt over hele regionen, således at gener og transport minimeres på tværs i re-
gionen.” 
 
I Hedensted er vi stærkt bekymrede for, at dette netop kun er et ønske – og ikke et mål, 
der er planer om at nå. Hedensted Kommune huser allerede råstofudgravning i primært 
Ørum og Remmerslund. Udgravningerne giver som bekendt gener i form at tung trafik, 
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støj og støv. For at mindske disse har kommunen været nødt til at etablere en omfarts-
vej for 10 mio. kr i forbindelse med udgravningerne ved Ørum.  
 
Det er gener og udgifter, som Hedensted Kommune vurderer som rimelige at tage på os 
som et bidrag til den udvikling, som vi alle gerne se i vores landsdel. Det er dog vores 
klare holdning, at vi med eksisterende udgravninger har taget ”vores del” af ulemperne.  
 
(Gennemføres planerne i Kragelund forudser vi i øvrigt behov for at reservere udgifter til 
infrastruktur på ca 20 mio. til cykelsti på Ribevej.) 
 
I råstofplanens afsnit 8 om kortlægningsstrategi foreslås det da også, at der frem mod 
næste råstofplan ”… skal udføres kortlægninger efter råstoffer i den østlige del af regio-
nen, særligt omkring Aarhus”. 
 
Vi opfordrer på det kraftigste regionen til at opprioritere denne kortlægning, særligt om-
kring Aarhus, hvor meget af udviklingen jo sker. Og ikke mindst, at dette sker, inden 
man udlægger nye områder i Hedensted Kommune. 
 
Hvis området alligevel bliver udlagt, mod Hedensted Kommunes ønske, så insisterer He-
densted Kommune på, at det bliver en forudsætning for gravning, at transporter fra og til 
graveområdet skal ske via den østlige del af Ribevej til Lundagervej. Det smalle vestlige 
stykke bør helt udgå, da der er er rørlagt vandløb tværs hen over. Når der skal holdes af-
stand til vandløbet giver det ikke mening, at udnytte den smalle vestlige del, hvor påvirk-
ningen af naboerne vil være størst. 
 
En uddybet vurdering af vores holdning til et nyt graveområde ved Kragelund kan ses i 
vedlagte bilag; ”Uddybende høringssvar på forslag til Råstofplan 2020”. Her er fokus på 
vores bekymring over at den eventuelle råstofgravning vil ske lige over et meget vigtigt 
grundvandsdannende område, hvor kommunens største bysamfund med ca. 30 % af 
kommunens indbyggere henter vand, og i fremtiden skal hente op til tre gange så meget 
vand.  

 
FN’s verdensmål, biodiversitet og efterbehandling 
Hedensted Kommune bifalder regionens arbejde med FN’s Verdensmål. Råstoffer er en 
udtømmelig ressource. Det er derfor yderst vigtigt, at de tilgængelige råstoffer bliver for-
valtet på en bæredygtig måde og at genanvendelse af ressourcer tænkes ind i forvaltnin-
gen af disse. 

Et andet positivt fokuspunkt er biodiversitet, og at efterbehandlingen af råstofgrave skal 
sigte mod at efterbehandle til natur og rekreative områder. Hedensted Kommune aner-
kender Regionsrådets forslag til retningslinje 5 om efterbehandling. Retningslinje 5 er i 
overensstemmelse med retningslinjer omkring natur og råstofgrave i Hedensted Kommu-
nes Kommuneplan 2017-2029. 

Udtagning af områder 
I forslag til Råstofplan 2020 er der udtaget en række områder - både interesseområder 
og graveområder. Det vurderer vi er helt rigtigt.  

Der har været tilfælde, hvor en forældet råstofudpegning har vanskeliggjort anden sags-
behandling, f.eks. et ønske om at plante skov. Hedensted Kommune kan derfor bifalde, 
at der er ryddet op i udpegningen og udtaget områder, som ikke længere bør være om-
fattet af en råstofudpegning, således at udpegningen nu er retvisende.  

 
Vi stiller os meget gerne til rådighed for yderligere uddybning og dialog af de indsigelser, 
der er beskrevet i dette høringssvar.  
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Med venlig hilsen 
 
Kasper Glyngø 
Borgmester 
 
 
 
 
Vedlagte bilag: Uddybende høringssvar på forslag til Råstofplan 2020. 


