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Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 686 stillet den 2. februar 2017 af 

Rasmus Horn Langhoff (S). 

Spørgsmål nr. S 686 

”Mener ministeren, at råstofinteresserne i et udpeget råstofindvindingsområde er vægtet 

tilstrækkelig med den nuværende praksis, i forhold til de andre interesser, der ofte også er i et 

graveområde, særligt med henblik på de arkæologiske interesser?” 

 

Svar 

Regionerne skal udarbejde råstofplaner på grundlag af forekomsten af råstoffer og udviklingen i 

regionen. Planen skal udpege områder, der dækker det forventede råstofbehov i mindst 12 år. 

Planlægning skal i øvrigt ske på baggrund af en afvejning mellem på den ene side 

råstofressourcernes omfang og kvalitet, en sikring af råstofressourcernes udnyttelse, 

erhvervsmæssige hensyn og på den anden side en række interesser indenfor natur- og 

miljøbeskyttelse, vandforsyning samt rekreative og arkæologiske interesser.  

Regionerne skal ifølge råstofloven inddrage hensynet til de nævnte beskyttelsesinteresser, 

herunder de arkæologiske interesser, både når de udarbejder deres råstofplaner og i forbindelse 

med de konkrete tilladelser til indvinding af råstoffer.  

 

Hvis der er fredede fortidsminder mv. på arealet, sikrer råstofloven, at der i forbindelse med 

behandling af ansøgning om tilladelse til at indvinde råstoffer også tages stilling til, om der kan 

dispenseres fra beskyttelseslinjer mv.  Også selv om der ikke er fredede fortidsminder på arealet, 

skal regionerne - både i forbindelse med planlægning og tilladelsesgivning – høre Slots- og 

Kulturstyrelsen og nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum.  

 

Regionerne skal herved inddrage en eventuel eksisterende viden om arkæologiske interesser i 

området i sagsbehandlingen således, at den kan indgå i den samlede afvejning af råstofinteresser 

og erhvervshensyn over for de forskellige beskyttelsesinteresser, som regionerne skal foretage i 

henhold til råstofloven. Jeg mener, at der med råstofloven er sikret en passende afvejning mellem 

råstofinteresser og andre interesser. 
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 Med hensyn til beskyttelsen af arkæologiske interesser generelt vil jeg henvise til 

kulturministeren. 
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