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Om denne folder

EU’s udvindingsindustri (uden for energisektoren, NEEI) 
leverer mange af de grundlæggende råmaterialer til Europas 
fremstillings- og byggeindustri. Individuelle NEEI projekter kan 
imidlertid komme i konflikt med naturbeskyttelse, især EU’s 
fugle- og habitatdirektiver. 

Denne folder indeholder et resumé af vejledningen “Udvinding 
af ikke-energimineraler og Natura 2000”, der er designet til, at 
vejlede om hvordan NEEI-projekter er forenelige med de to 
EU-direktiver. Folderen fokuserer især på de procedurer, der skal 
følges i henhold til habitatdirektivets artikel 6 og præciserer 
bestemte nøgleaspekter af denne godkendelsesprocedure, i 
forbindelse med NEEI-projekter i særdeleshed. 

Vejledningen er rettet mod kompetente myndigheder 
og projektudviklere samt konsulenter, Natura 2000 
områdeforvaltere og andre fagpersoner involveret i planlægning, 
design, implementering eller godkendelse af mineralplaner 
eller NEEI-projekter. Det kan også være af interesse for NGO’er, 
internationale organer eller offentligheden.

Der findes flere hundrede Europe Direct-centre i EU. Find 
dit nærmeste center på:  
https://europa.eu/european-union/contact_da

Ring gratis til:  00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager 
dog betaling for disse opkald) 

E-mail via: https://europa.eu/european-union/contact_da

Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle 
sprog på Europa-webstedet:  
https://europa.eu/european-union/index_da

Du kan downloade eller bestille EU-publikationer både 
gratis eller eventuelt mod betaling på:  
https://publications.europa.eu/da/publications 

Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis 
publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit 
lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-
union/contact_da).

EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/
da) giver adgang til datasæt fra EU. Data kan downloades 
og genanvendes gratis til både kommercielle og ikke-
kommercielle formål.
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2008 et råmaterialeinitiativ, der indeholder målrettede 
foranstaltninger til sikring og forbedring af adgangen til 
råmaterialer i EU.

Råmaterialeinitiativet er baseret på tre søjler: Sikring af adgang 
til råmateriale fra internationale markeder på samme betingelser 
som andre industrielle konkurrenter, fastsættelse af de rette ram-
mebetingelser inden for EU for, at fremme et bæredygtigt udbud 
fra europæiske kilder og øge den samlede ressourceeffektivitet 
og fremme genanvendelse for, at reducere EU’s forbrug.

Den anden søjle repræsenterer er reel udfordring, da industrien 
kun kan fungere, hvor mineralerne er til stede og kan derfor 
ikke søge at operere i områder, hvor der ikke ville være nogen 
konflikt med andre arealanvendelser, offentligheden eller 
bevaringsområder, landskaber eller visuel betydning. 

Behovet for adgang til specifikke arealer betyder, at selvom 
mængden af arealer der kræves til udvinding af ikke-
energimineraler er relativt lille (mindre end 1% af EU’s 
territorium), kan enkelte udviklingsprojekter ikke desto mindre 
komme i konflikt med konkurrerende arealanvendelser eller 
bredere samfundsmæssige interesser, eller de kan have en 
uacceptabelt høj miljøpåvirkning. 

Udvinding af ikke-energimineraler i EU

Den europæiske NEEI-sektor opdeles ofte i tre under-sektorer, 
afhængigt af de pågældende mineralers fysiske og kemiske 
egenskaber og især deres anvendelse og de industrier de 
forsyner: 
•	 “byggematerialer”, der normalt omfatter aggregater i 
en række partikelstørrelser, såsom sand, grus og forskellige 
former for knust sten (f.eks. kridt, kalksten, sandsten), naturlige 
stenmaterialer (såsom marmor og granit) samt en række ler-arter, 
gips og skifer 
•	 “industrielle” mineraler der dækker over fysiske mineraler 
(f.eks. bentonit, borater, kalciumcarbonater, kiselgur) eller 
kemiske mineraler (f.eks. salt, potaske svovl) 
•	 “metalliske“ mineraler der dækker over en lang række malme, 
som efter forarbejdning giver metaller eller metalliske stoffer, 
såsom aluminium, krom, kobber, guld, litium, mangan.

Udvindingen af byggematerialer og især aggregater, 
repræsenterer den største under-sektor af NEEI-industrien i EU, 
med hensyn til værdi og volumen. 

Sikringen af pålidelig og uforstyrret adgang til råmateriale er en 
stadigt vigtigere factor for EU’s økonomiske konkurrenceevne. 
I erkendelse af dette vedtog Europakommissionen i november 
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EU’s politiske ramme 

Natura 2000-netværket omfatter i øjeblikket mere end 27.500 
lokaliteter, svarerende til omkring 18% af EU’s territorium og 
mere end 9% af de omkringliggende have. Det er ikke et system 
af strengt beskyttede reservater, hvor al menneskelig aktivitet 
er udelukket. Naturdirektiverne indeholder en fælles lovramme 
for alle EU-lande, der sikrer, at menneskelige aktiviteter – blandt 
andet NEEI – gennemføres på en måde, der ikke påvirker Natura 
2000-lokalitetens integritet. 

I habitatdirektivets artikel 6 fastlægges den procedure, der skal 
følges i forbindelse med godkendelse af planer og projekter, 
der sandsynligvis vil have en væsentlig indvirkning på en 
Natura 2000-lokalitet. Mest væsentligt kræves det, at en plan 
eller et projekt der kan have en væsentlig indvirkning på en 
Natura 2000-lokalitet, gennemgår en “passende vurdering” for, 
at undersøge disse indvirkninger i detaljer og se hvordan, de 
relaterer til lokalitetens bevaringsmål.

Ligesom alle andre brugere af landområder, skal den udvinding-
sindustrien af ikke-energimineraler fungere inden for rammerne af 
EU’s miljølovgivning, som også omfatter både habitat- og fugledi-
rektiverne. EU’s habitat- og fugledirektiver udgør hjørnestenene i 
EU’s biodiversitetspolitik. De gør det muligt for medlemsstaterne, 
at arbejde sammen for, at beskytte og sikre overlevelsen af Europas 
mest truede og sårbare arter og levesteder. 

Direktiverne har to hovedmål: 
•	 de beskytter arter i deres egen ret i hele EU (gennem 
bestemmelser om beskyttelse af arter); 
•	 de bevarer visse sjældne og truede levesteder eller 
kerneområderne for visse sjældne og truede arter for, at 
sikre deres fortsatte overlevelse (gennem bestemmelser om 
beskyttelse af områder, der fører til oprettelsen af Natura 
2000-netværket).
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Planer og projekter i forbindelse med NEEI kan også være 
underlagt bestemmelserne i direktivet om strategiske 
miljøvurderinger (SMV) og direktivet om vurderinger af 
virkninger på miljøet (VVM) 

VVM-direktivet fungerer på det individuelle offentlige 
eller private projektniveau. En godkendelse af projekter der 
sandsynligvis vil have væsentlige virkninger på miljøet, bør først 
gives, når der er foretaget en VVM-undersøgelse og dennes 
resultater er taget i betragtning. 

Der er mange ligheder mellem procedurerne for VVM eller SMV 
og den passende vurdering og en strømlining er derfor anbefalet. 
Men der er også nogle væsentlige forskelle, så en VVM eller en 
SMV kan ikke erstatte en passende vurdering, da ingen af dem 
tilsidesætter hinanden. En af de vigtigste forskelle, bortset fra, at 
en passende vurdering har et specifikt fokus på bevaringsmålene 
for Natura 2000-lokaliteten, er, hvor bindende resultatet af en 
passende vurdering er. I modsætning til en VVM eller SMV kan en 
passende vurdering ikke sikre, at planen eller projektet (herunder 
eventuelle nødvendige afværgeforanstaltninger) ikke påvirker 

integriteten af en Natura 2000-lokalitet og myndigheder kan 
ikke godkende det (med mindre særlige betingelser gælder, 
f.eks. at der ikke findes mindre skadelige alternative løsninger, 
at afgørende grunde af altovervejende offentlig interesse kan 
påberåbes og at kompensationsforanstaltninger er etableret). 
VVM- og SMV-undersøgelserne er på den anden side designet 
til, at gøre planmyndighederne fuldt ud opmærksomme på 
miljømæssige konsekvenser af en foreslået plan eller projekt 
således, at disse tages i betragtning i den endelige vedtagelse.

Andre EU-miljølovgivninger og -politikker, relevante for NEEI-
aktiviteter, omfatter:
•	 Direktivet om håndtering af affald fra udvindingsindustrien 
(2006/21/EF).
•	 Direktivet om miljøansvar (2004/35/EF). 
•	 Vandrammedirektivet (2000/60/EF) og grundvandsdirektivet 
(2006/118/EF).
•	 Havstrategirammedirektivet (2008/56/EF).
•	 EU-strategi for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer.
•	 Forsigtighedsprincippet.
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Typen og omfanget af miljøpåvirkninger varierer betydeligt 
fra sted til sted, afhængigt af en række faktorer. De skal derfor 
afgøres fra sag til sag.

Kumulative effekter skal også overvejes, da de kan opstå, når flere 
udvindingslokaliteter er til stede indenfor et givent område eller 
som følge af kombinerede virkninger af udvindingsaktiviteter og 
andre former for udviklingsprojekter (f.eks. anden infrastruktur 
eller industrielle udviklingsprojekter). Så selvom et individuelt 
udvindingsprojekt måske ikke anses for, at have en negativ 
virkning på en Natura 2000-lokalitet, skal projektudviklerne 
alligevel overveje de kumulative virkninger af projektet, i 
kombination med andre planer og projekter i området.

De potentielle virkninger af udvindingsaktiviteter på arter og 
levesteder af fællesskabsinteresse, omfatter: 
•	 tab eller forringelse af levesteder: NEEI-sektorens primære 
indvirkning på biodiversitet sker ofte gennem rydning af land og 
fjernelse af overfladeelementer under udvindingen af mineraler, 
eller opførelsen af tilhørende infrastruktur som f.eks. adgangsveje, 
dumpningspladser og affaldsgrave. Gennem denne proces kan 

Potentielle virkninger af NEEI på naturen

Udvinding af mineraler har af natur altid en virkning, ofte negativ, 
på den jord der arbejdes på. Men der er også et stigende antal 
eksempler på hvordan, udvindingslokaliteter gennem hele deres 
livscyklus overordnet set har leveret en samlet nettogevinst for 
biodiversitet. Dette skyldes  at flere og flere stenbrud, gruber og 
miner bliver rehabiliteret i slutningen af deres levetid, med tanke 
på biodiversitet. Sker dette i et allerede forarmet naturmiljø, 
har sådanne rehabiliterede lokaliteter mulighed for, at yde et 
væsentligt positivt bidrag til biodiversiteten ved, at fungere som 
nye habitater for dyreliv. 

Ved en vurdering af potentielle virkninger af 
udvindingsaktiviteter på natur og dyreliv er det vigtigt, at huske 
på, at disse virkninger ikke kun vedrører udvindingslokaliteten, 
men også alle tilknyttede anlæg som f.eks. adgangsveje, 
transportbånd, knusere, opbevaringssteder, affaldsmasser, 
laguner, affaldsgrave osv. Dette gælder desuden alle faser i 
udviklingsprocessen, fra den indledende udforskning og den 
faktiske drift af stedet (herunder rotationssystem/udvidelse), til 
dets eventuelle lukning og rehabilitering. 
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Betydningen af strategisk planlægning 

Strategisk planlægning er et redskab, benyttet af offentlige 
myndigheder som en hjælp til, at etablere en sammenhængende 
politik for bæredygtig udvikling for deres område. Det er et af 
de mest effektive midler til, at identificere potentielle konflikter 
og minimere konsekvenserne for naturen og dyrelivet tidligt i 
planlægningsprocessen. Det fører ikke kun til en mere integreret, 
gennemsigtig og stabil udviklingsramme for industrien, men 
reducerer også risikoen for vanskeligheder eller forsinkelser for 
individuelle projekter. 

Det gøres bedst i samråd med alle interessenter og 
interessegrupper, så sunde alternativer bliver udforsket. 

For NEEI-industrien er detaljerede mineralkort afgørende for, 
at identificere hvilke typer mineraler, der er placeret hvor og 
hvorvidt disse anses for, at være udnyttelige fra et kommercielt 
perspektiv. En sammenlignende analyse af disse kort over 
mineralressourcer og Natura 2000-kort, der viser placering og 
grænser for Natura 2000-lokaliteter kan hjælpe med hurtigt, at 
identificere områder med ingen eller lav risiko for potentielle 
konflikter, samt områder med en højere risiko. Den detaljerede 
undersøgelse af potentielle konfliktområder kan udføres af 
industrien selv som led i egen fremadrettede strategi eller 
gennem de offentlige myndigheders udvindingsplan eller 
rumlige udviklings-/arealanvendelsesplaner. Disse kan derefter 
undersøges yderligere gennem VVM, SMV og passende 
vurdering. 

eksisterende levesteder ændres, beskadiges, fragmenteres eller 
fjernes lokalt 
•	 forstyrrelse og fordrivelse af arter: NEEI-udvindingsprocessen 
kan også forårsage betydelige forstyrrelser af bestemte planter 
og dyr. Virkningen kan være midlertidig eller permanent, 
direkte eller indirekte, på eller udenfor stedet og kan indtræffe 
på forskellige tidspunkter i projektets cyklus. Dyr kan forstyrres 
af en række faktorer, som støj, støv, forurening, menneskelig 
tilstedeværelse, regelmæssige bevægelser (f.eks. transport af 
varer) osv. Dette kan påvirke artens evne til at yngle, finde føde, 
hvile eller udbrede sig og migrere. 

Virkningerne af udvindingsaktiviteter på biodiversitet kan 
skyldes en række faktorer, herunder:
•	 rydning af land: landarealer bliver ofte ryddet for, at få adgang 
til mineralerne og for, at give plads til tilhørende infrastruktur, 
herunder oplagring eller dumpningspladser, affaldsgrave og 
fysiske strukturer som transportbånd, forarbejdningsanlæg mv.
•	 hydrauliske forstyrrelser (ændring af hydrologiske/
hydrogeologiske betingelser): hvis afvanding af malmen eller et 
andet udvindingssted er påkrævet, kan udvindingsaktiviteter 
potentielt ændre de hydrologiske forhold i udvindingsområderne 
samt deres omgivelser, med følgende ændringer i 
afvandingsnetværket forårsaget af en midlertidig ubalance i 
overfladeafstrømning, infiltration osv. I sådanne tilfælde kan 
det medføre indvirkning på nærtliggende eller fjerne kilder og 
vådområder, både hvad angår kvantitet og kvalitet
•	 ændringer i vandkvalitet: nogle mineraludvindings- og 
produktionsprocesser kan forårsage forurening og andre 
ændringer i vandkvaliteten, som enten direkte kan påvirke 
akvatiske levesteder og arter der findes på lokaliteten og/eller 
indirekte påvirke andre steder, der er sårbare overfor denne type 
forandringer
•	 ændringer af levesteder der kan fremme kolonisering af 
invasive arter: økologiske ændringer forårsaget af miner og 
stenbrud kan favorisere kolonisering af pionerarter, hvoraf nogle 
kan blive invasive
•	 andre faktorer omfatter støj og vibrationer, 
bevægelsesrelaterede forstyrrelser og støv. 
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minimerer de skadelige virkninger på lokaliteten; 
•	 udgøre en mekanisme til godkendelse af, under særlige 
omstændigheder, planer eller projekter for hvilke det ikke 
kan fastslås, at de ikke vil have betydelige negative virkninger 
på en Natura 2000-lokalitet, selv efter gennemførelsen af 
afværgeforanstaltninger, når disse planer eller projekter, i mangel 
af alternative løsninger, vurderes, at være af altovervejende 
offentlig interesse.

Opgaven med at godkende en plan eller et projekt i lyset 
af konklusionerne i den passende vurdering, ligger hos de 
kompetente nationale myndigheder. Hvor der stadig foreligger 
begrundet videnskabelig tvivl om fraværet af negative 
virkninger på lokalitetens integritet i forbindelse med planen 
eller projektet der er til overvejelse, skal den kompetente 

Gennemførelse af en passende vurdering 

Både planer (f.eks. udvindingsplaner) og individuelle 
projekter kan underkastes en passende vurdering i henhold til 
habitatdirektivets artikel 6(3). 

Den passende vurdering bør overveje virkningen på integriteten 
af Natura 2000-lokaliteterne i planen/udvindingsprojektet, 
alene og i kombination med andre planer eller projekter. Denne 
procedure er designet til at: 
•	 fuldt ud vurdere virkningerne af planer eller projekter, der 
sandsynligvis vil have en betydelig virkning på en Natura 
2000-lokalitet; 
•	 fastslå hvorvidt en ugunstig virkning på lokalitetens 
integritet kan udelukkes. Hvis dette ikke er tilfældet, kan planen 
eller projektet kun godkendes, hvis der kan gennemføres 
afværgeforanstaltninger eller stilles vilkår, der fjerner eller 
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Genopretning og erstatning af biodiversitet

NEEI gør vigtige bestræbelser på ikke bare at reducere 
deres indvirkning, men også på at bidrage til bevarelsen af 
biodiversitet, især gennem genopretning af udvindingssteder og 
gennemførelse af erstatning af biodiversitet  

Genopretning er processen omkring omdannelsen af forladte 
landområder til brugbare landområder og kan omfatte 
tekniske såvel som økologiske løsninger. En genopretningsplan 
er normalt en integreret del af NEEI-projekter og en del af 
tilladelsesbetingelserne; hvis korrekt planlagt og gennemført 
kan den bidrage til at afværge eller kompensere for skadelige 
virkninger. 

Hovedkriteriet som genopretning skal opfylde som 
afværgeforanstaltning under artikel 6(3) er, at det altid skal 
påvises at lokalitetens integritet opretholdes. I særdeleshed: 
•	 genopretningsforanstaltningen skal rette sig mod de 
levesteder og/eller arter der er negativt påvirket (dvs. 
restaurering af samme levested/art); 
•	 genopretningsforanstaltningen skal målrettes det berørte 
område;
•	 genopretning skal resultere i en væsentlig reduktion af de 
negative virkninger, på længere sigt, omfang og intensitet. 
Denne reduktion skal opnås på kort tid under udvinding.

Biodiversitetserstatning repræsenterer en praksis som ofte 
anvendes af NEEI for, at kompensere for uundgåelige virkninger 
på biodiversitet, som følge af deres aktiviteter. De kan omfatte 
oprettelse af levesteder, restaurering eller forbedring samt køb 
af områder med tilsvarende levesteder for langsigtet beskyttelse. 
I nogle tilfælde kan der foretages translokationer af arter eller 
plantesamfund. Erstatning kan tilbyde en vis mulighed for, at yde 
kompensation i henhold til habitatdirektivets artikel 6(4), når alle 
krav i denne artikel er opfyldt. 

myndighed nægte tilladelse og/eller kræve indførelse af 
yderligere afværgeforanstaltninger således, at den begrundede 
videnskabelige tvivl forsvinder. 

Hvis det ikke er muligt på baggrund af den passende vurdering 
at fastslå, at en plan eller et projekt ikke vil påvirke den 
pågældende lokalitets integritet, er det bestemmelserne i 
habitatdirektivets artikel 6(4) der gælder. Det sker i forbindelse 
med alle følgende beslutninger der træffes for, at fortsætte med 
projektet som foreslået og det fastsætte en række vilkår som skal 
opfyldes før den kompetente myndighed kan godkende det. Den 
der ønsker, at gøre brug af artikel 6(4) har ansvaret for at bevise, 
at betingelserne er opfyldt. Disse er som følger:
•	 alternativet der fremsættes til godkendelse, er det mindst 
skadelige for Natura 2000-lokalitetens integritet med hensyn 
til dets kvalificerede interesser og der findes ikke noget andet 
muligt alternativ, som ikke ville have en betydelig virkning på 
integriteten af nogen Natura 2000-lokaliteter;
•	 der er bydende nødvendige grunde af altovervejende offentlig 
interesse vedrørende menneskets sundhed og sikkerhed eller 
altovervejende gavnlige konsekvenser for miljøet eller, hvis 
kommissionen af andre bydende nødvendige grunde har givet 
deres mening, før godkendelsen af planen eller projektet; 
•	 alle nødvendige kompensationsforanstaltninger er blevet 
vedtaget for, at sikre at den overordnede sammenhæng i Natura 
2000-netværket er beskyttet. 

Kompensationsforanstaltninger bør: 
•	 bidrage til bevaring af naturlige levesteder og arter af 
fællesskabsinteresse, indenfor den pågældende biogeografiske 
region eller indenfor samme udbredelsesområde, trækrute 
eller overvintringsområde for fuglearter (dvs. i tilfælde af steder 
udpeget under fugledirektivet), i den pågældende medlemsstat;
•	 adressere, i sammenligneligt omfang, de levesteder og arter af 
fællesskabsinteresse, der er negativt påvirket; 
•	 give funktioner sammenlignelige med dem, der udgjorde 
baggrunden for valget af den oprindelige lokalitet, især hvad 
angår den passende geografiske fordeling. 
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NEEI i marine Natura 2000-områder 

Udvinding af aggregater i havområder bliver stadigt vigtigere. 
Sand og grus udgør de fleste mineraler ved udgravning fra havet, 
men også andre mineraler, såsom stenskaller og metalholdige 
mineraler. 

Maritim fysisk planlægning er et nøgleinstrument til optimering 
af brugen af havområder til gavn for økonomisk udvikling og 
havmiljøet. Anvendelsen af en zone-baseret tilgang kan give 
mulighed for, at introducere marin aggregatudvinding på et 
eksisterende multibrugsmiljø på strategisk vis ved, at identificere 
områder hvor udgravning sandsynligvis vil være mere 
hensigtsmæssig eller acceptabel. 

Udvinding af aggregater kan have potentielle virkninger 
på havmiljøet, f.eks. fjernelse af bundfauna, øget turbiditet 
i vand, ændringer i sedimentsammensætning, ændringer 
i hydrodynamik/sedimenttransport mv. Betydningen og 
omfanget af virkningerne afhænger af en række faktorer, 
herunder placeringen af udvindingsområdet, overfladens 
natur og underliggende sediment, kystprocesser, udformning, 
metode, hastighed, mængde og intensitet af udvindingen og 
følsomheden af de levesteder og arter der findes på Natura 
2000-lokaliteten.

Den mest signifikante effekt af udgravning er sænkningen i 
havbundsniveauet og fjernelsen af havbundssedimenter, hvilket 
medfører en midlertidig ændring af havbundens topografi, 
sedimentsammensætning og struktur, hvilket igen forårsager 
ødelæggelse af bundfaunaen. Undersøgelser har vist tab 
på 30-80% af artens mangfoldighed, populationstæthed og 
biomasse hos bentiske hvirvelløse dyr i udgravede områder, 
størrelsen af tabet er afhængigt af intensiteten af udgravning 
i området som helhed. Disse tab er ikke strengt begrænset til 
selve udgravningsområdet, da sedimentspredning kan strække 
sig langt udover det bearbejdede område. Derfor kan nogle 
udvindinger uden for Natura 2000-lokaliteter have indirekte 
indvirkninger på dem.

Visse arter kan være særligt sårbare hvis 
aggregatudvindingsaktiviteter falder sammen med områder, 
hvor arterne yngler eller gyder. Den primære risiko i forbindelse 
med nedfældning af sediment, er kvælning af fiskeæg på 
gydepladser, f.eks. fra sild eller tobis. Konsekvenserne omkring 
forringelse af de bentiske samfund skal også overvejes i forhold 
til fødekæder, som er kritiske for beskyttede arter. F.eks. er tobis 
en nøglefaktor i marine føde-netværk og af særlig betydning for 
havfugle og havpattedyr.  
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Eksempler på afværgeforanstaltninger i 
marin aggregatekstraktion 
Udgravningens intensitetsperiode er begrænset til et 
bestemt antal timer pr. overfladeenhed (ha). 

For at beskytte fuglearter der er følsomme overfor 
forstyrrelser, udføres der ikke udgravningsaktiviteter i visse 
måneder af året. 

Der udføres ingen udgravningsaktiviteter under 
reproduktions- og yngleperiode for havpattedyr, som er 
yderst følsomme overfor forstyrrelser.

Forstyrrelsesfrie bufferzoner af passende størrelse er 
etableret omkring særligt følsomme områder.

For at minimere det udgravede areal af havbunden og 
dermed også miljøpåvirkningen, er arbejdsområderne 
relativt små. I hver koncession er et begrænset antal 
arbejdsområder tilladt. Kun når et arbejdsområde er 
afsluttet, kan et nyt åbnes. Det er ikke tilladt, at vende tilbage 
til tidligere udgravede områder for, at skabe et optimalt 
udgangspunkt for regenerering.

Udgravningsdybden af sedimentet er begrænset.

For at reducere sedimentspredning løber 
udgravningskanaler under bunden af fartøjet ud i havet. 

Nøgleanbefalinger 
At støtte en samlet effektiv og velfungerende proces i 
forbindelse med vurdering og implementering af NEEI-
aktiviteter; 

udarbejdelse af en overvågningsplan for, at kontrollere 
effektiviteten af forebyggelse, afværge og, om nødvendigt, 
kompensationsforanstaltninger. 

samarbejdet mellem kompetente myndigheder og 
ansøgere for, at diskutere begrænsninger og finde de mest 
hensigtsmæssige løsninger fra sag til sag. 

en tidlig og regelmæssig konsultation mellem kompetente 
myndigheder, projektudviklere og relevante interessenter. 

overvejelse af eksisterende bestemmelser til beskyttelse af 
arter under fugle- og habitatdirektiverne. 
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Case-studier
SPA udpeget i et stenbrud 

SPA Dubnické štrkovisko er beliggende i et område, hvor 
industriel grusgravning blev udført i Vah-floden (Slovakiet). 
Takket være ufuldstændig udgravning (dvs. at efterlade små øer), 
blev der skabt naturlige levesteder. Da udvindingsaktiviteterne 
blev stoppet, førte det hurtigt ved naturlig succession til 
dannelsen af et område af høj kvalitet for vilde fugle. I Slovakiet 
er dette sted (ca. 60 ha) et af de tre bedste yngleområder 
for fjordterne, en art nævnt i fugledirektivet, afhængig af 
regelmæssig naturforvaltning med pleje som i dette tilfælde 
udføres af både staten og ikke-statslige organisationer. Der 
findes seks andre fuglearter på stedet, herunder dværghejre og 
plettet rørvagtel.

Det gamle stenbrud bruges også af trækkende arter og til 
overvintring. Stedet bevarer sin økologiske karakter til trods for 
at det er en del af en autoriseret minedrift og ligger i et stærkt 
modificeret område, tæt på en by og en motorvej.

Miljøministeriet, Slovakiet, 2008.

Gode metoder til marin aggregatudvinding 

Marine aggregater spiller en vigtig rolle i leveringen af 
råmaterialer af høj kvalitet til både den britiske byggebranche 
og til kystbeskyttelse. Udvindingsarealerne har licens til The 
Crown Estate efter en omfattende miljøkonsekvensvurdering 
(VVM) og interessenthøringsproces, der tidligere var reguleret 
gennem Communities & Local Government (CLG) og Department 
for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) og nu gennem 
Marine and Fisheries Agency (MFA), et udøvende organ for Defra. 

Regeringen leverede i 2002 en yderligere finansiering med 
indførelsen af en afgift på primære aggregater fra både 
terrestriske og marine kilder. Fonden, Aggregate Levy 
Sustainability Fund (ALSF) har fire hovedmål: 
•	 At minimere efterspørgslen på primære aggregater 
•	 At fremme miljøvenlig udvinding og transport 
•	 At adressere miljøpåvirkninger fra tidligere 
aggregatudvindinger
•	 At kompensere lokalsamfund for konsekvenserne af 
aggregatudvinding. 

Marin aggregatudvinding: Hjælper med at fastsætte god praksis. 
Konferenceforhandlinger: September 2006. Redaktører: Newell og 
Garner. 
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Retningslinjer for mineralplanlægning i England 

Minerals Policy Statements beskriver de nationale 
planlægningspolitikker i England. Specifikke mål er fastsat for 
forskellige typer materialer (aggregater, mursten, naturlige 
bygnings- og tagsten, olie og gas). 

Hvor der foreslås materialeudvinding indenfor, eller i 
nærheden af, eller hvor det sandsynligvis vil påvirke en 
Natura 2000-lokalitet, skal der tages hensyn til specifikke 
planlægningspolitiske udmeldinger og retningslinjer. Disse 
fastsætter klare regler og betingelser for udviklingen af planlagte 
aktiviteter. Planlægningsmyndighedens, projektudviklerens og 
Natural Englands’ roller og ansvar identificeres. 

Indholdet af en passende vurdering, muligheder for offentlig 
høring, vurdering af alternative løsninger, overvejelser 
af altovervejende offentlig interesse og betingelser for 
gennemførelse af kompensationsforanstaltninger er omfattet af 
disse retningslinjer.

Den nationale planlægningspolitik beskriver, hvordan de 
individuelle myndigheder for mineralplanlægning bør 
gennemføre deres planlægning. Hver myndighed producerer en 
ramme for mineraludvindingen som skal:
•	 angive placeringen af steder, der er vigtige for biodiversitet, 
der skelner mellem hierarkiet af internationale, nationale, 
regionale og lokalt udpegede steder; og
•	 identificere områder eller steder til restaurering eller oprettelse 
af nye prioriterede levesteder, der bidrager til regionale mål. 

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Afværgeforanstaltninger for flyveegern

En guldmine i det sydvestlige Finland, der omfatter både en 
åben grube og en underjordisk mine, blev planlagt og tilladt. 
Ifølge naturkortlægningen, der udføres udover en vurdering af 
virkninger på miljøet, er 1-3 han-flyveegern (Pteromys volans), de 
vigtigste pattedyr i området og beskyttet under habitatdirektivet, 
og tre ynglende hunner i området. Området blev undersøgt i 
detaljer, også med hensyn til mulige forbindelser mellem dette 
og andre områder med flyveegern uden for minedriftsområdet. 
Det nærmeste Natura 2000-lokalitet var beliggende 5 kilometer 
fra minen. 

Ansøgeren supplerede sin ansøgning vedrørende beskyttelse 
af flyveegern efter, at have konsulteret de regionale 
miljømyndigheder og tilladelsesbetingelserne indeholdt bl.a. 
følgende forskrifter: 
•	 Kanten af den åbne mine må maksimalt udvides til 40 meter 
fra nærmeste yngletræ. Mellem yngletræet og minen må 
træet ikke ophugges, med undtagelse af et 5 meters område 
mellem kanten af minen og træet, hvor beskæring kan tillades 
af minerelaterede sikkerhedsmæssige årsager. Således vil en 40 
meter bred skovzone blive bevaret mellem yngletræet i område 
1 og kanten af den åbne mine.
•	 Yngle- og opholdstræerne i flyveegernets territorier i området 
må ikke ødelægges og tilstrækkeligt træ til sikring af læ skal 
bevares omkring yngletræerne i. Træer må ikke beskæres fra 
flyveegernets ruter inden for minedriftsområdet.

Euromines (Polar Mining Oy, Vammala, Finland).



For further reading
Denne publikation repræsenterer et resumé af EU’s retningslinjer 
om ”Udvinding af ikke-energimineraler og Natura 2000”: http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/
guidance_en.htm 

Kommissionen har udarbejdet retningslinjer for, at hjælpe folk 
med at forstå og anvende den relevante vurderingsprocedure. 
Disse findes på kommissionens Natura 2000 hjemmeside: http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/
guidance_en.htm

Forvaltning af Natura 2000-lokaliteter: Bestemmelserne i 
habitatdirektivets artikel 6, 92/43/EØF:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_da.pdf

Habitatdirektivet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/
TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Fugledirektivet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/
TXT/?uri=CELEX:32009L0147

Oversigt over de vigtigste bestemmelser i vand- og 
havstrategirammedirektivet, fugle- og habitatdirektivet 
samt direktivet om vurdering og styring af risikoen for 
oversvømmelser: https://publications.europa.eu/da/publication-
detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

Natura 2000-viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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