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Høringssvar over miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse til råstof-

indvinding på del af matr. nr. 9a, 9h, 9k og 9l Rom Hede, Rom, 16f Rom By, 

Rom, 3c, 14c, 18t, 47c og 48i Dal Anneksgård, Fabjerg i Lemvig Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening har modtaget ovennævnte miljøkonsekvensrapport 

og udkast til tilladelse til råstofindvinding.  

Indledningsvis konstateres, at det ansøgte indvindingsområde ligger i umiddelbar for-

bindelse med eksisterende råstofområde. I takt med, at det eksisterende område er 

udnyttet, er tidligere adgangsveje/stiforløb forsvundet, og som tidligere fremført, er 

det ønsket, at der ved den løbende retablering af området etableres nye stiforløb og 

rekreative muligheder. Tilsvarende gælder, at DN ”har en drøm” om, at der på sigt 

kan etableres en naturforbindelse mellem Statsskovdistriktet (Klosterheden) og Lem-

vig Sødal gennem gravningsområderne og den løbende efterbehandling. DN Lemvig 

indgår altid gerne i dialog med lodsejerne om fremtidsmulighederne for dette. 

DN finder, at biodiversitet og variation i næringsfattige naturtyper i videst muligt om-

fang bør tilgodeses areal-/tidsmæssigt i den løbende efterbehandling (Afsnit B.1.11) 

af graveområderne; herunder, at nogle områder friholdes for muldlag, samt at områ-

der med skovbrug/ekstensivt jordbrug ikke dominerer.  

DN vil også lige pege på at afsnittet ”Bevaring af geologiske profiler” – tages alvorligt. 

Noget sådant er indtil nu ikke sket i de tidligere udgravningsområder.  Dvs. der bør 

simpelthen sikres et eller flere profiler, der for eftertiden fortæller historien om Lemvig 

tunneldals store mængder smeltevandsaflejringer. Der bør etableres et infosted herfor 

i samarbejde med UNESCO Global Geopark Vestjylland. 

Afsnittene B.1.11 bl.a. afsnit 52 og 53 er efter vores mening vigtige. Der mangler ef-

ter vores opfattelse en indsats for at skabe sydvendte profiler, der bevisligt kan skabe 

unikke levesteder for insekter såvel som fugle m.fl. Vedr. afsnit 52 ang. minus gød-

ning og kemi på dyrkede arealer. Hvem er tilsynsmyndighed herfor ? 

Vedr. afsnit D4. Digesvalerreder må ikke ødelægges i perioden 1/4  -31/8. Hvem er 

tilsynsmyndighed herfor ?                                                                                                            

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at der tages hensyn til lille præstekrave, biæder og 

stor hornugle. 

E.2.7 Landskab. Der lægges fra vores side stor vægt på dette afsnit og håber der bli-

ver mulighed for et nærmere samarbejde ? Jo tidligere jo bedre. 
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E.2.10 Efterbehandling. Der lægges fra vores side stor vægt på dette afsnit og håber 

ligeledes her, at der bliver mulighed for et nærmere samarbejde ? 

Der mangler efter vores mening et krav om at planter/træer, der indgår i efterbe-

handlingen alle skal være af hjemmehørende arter. Vi rådgiver gerne med forslag til 

artssammensætninger. 

Med venlig hilsen 

DN Lemvig                                                DOF Lokalafdelingen                                                                                       

John Clausen                                             Kristian Tikjøb Olsen                                                                                                                                                                          
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