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DN’s råstofpolitik – version 2.0 (april 2021) 
 

Formatet til DN politikker er knapt 20 sider A5 inklusiv billeder, figurer og grafer. Med de fore-

slåede kapitler giver det ca. 3 sider tekst og figur pr. kapitel. 

 

Kapitel 1: DN politikkens tre vigtigste pointer  

 

Kapitel 2: Gør råstofforbruget mere cirkulært1  

 

Kapitel 3: Den vilde natur i råstofgrave2  

 

Kapitel 4: Afdelingernes værktøjskasse3 

 

Kapitel 5: Ny lovgivning skal placere naturen i centrum4 

 

Kapitel 6: Politikken udfoldet – hvordan bliver fremtidens råstofudnyttelse?5 

 

                                           
1 Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet kan kvalificere https://vcob.dk/  
2 KTC (2014) ”Mere natur i råstofgrave” med bidrag fra Morten DD Hansen m.fl. 
3 12 års rådgivning in-house med væsentlige bidrag fra Råstofnetværket 
4 Støttes i hovedtræk af Danske Regioner, Dansk Byggeri og råstofbranchen selv 
5 Som i Bloxhub og deres Circle House Lab, https://bloxhub.org/circlehouselab/  
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Kapitel 1: Råstofpolitikkens essens 
 

Højere afgift, en fælles national strategi for hav, land og affaldsprodukter samt krav om mere 

recirkulering6. (Hvad er råstoffer, og hvad bruges materialerne til? - # pt. nedprioriteret, men 

kan sagtens hentes fra kilder, men måske ikke vanvittigt relevant for DN).  

Beslaglægger 0,1 % af landarealet og 0,7 % af havarealet. 

 

Danmark er et lille land med en enorm virkelyst til byggeri, anlæg og nye motorveje. Derfor 

har vi drevet rovdrift på vores fælles råstofressourcer. Prognoserne spår alle, at vi i 2030-2040 

står med alvorlig forsyningsbrist – især på Sjælland, men også Fyn og Trekantsområdet. Der-

for foreslår Danmarks Naturfredningsforening en opbremsning i forbruget, og peger på et mid-

del til dette – en højere statslig råstofafgift. 

 

Vi foreslår, at den nuværende statslige råstofafgift hæves fra de 5,27 kr. pr. m3 til 10 kr. pr. 

m3. Rationalet bag er det simple, at enhver anden mere og mere sjælden ressource ville være 

steget løbende i pris. Den kunstigt lave statslige afgift på 5 kr. har været uforandret fra 

1990’erne og til 2019, hvor den blev hævet symbolsk. 

 

Råstofafgiften skal dernæst kobles direkte til de borgere, de kommuner og de regioner, der 

indvinder de største mængder. Som det er i dag, ryger det samlede provenu i statskassen 

uden adresse. Vi vil have, at afgiften følger råstofferne! En fordelingsnøgle bør sikre kommu-

nerne midler til udbedring af veje, etablering af cykelstier, omfartsveje og opkøb af færdiggra-

vet areal. Der bør også tilbageføres midler relativt til de respektive regioner til bedre råstofef-

terforskning og til udvikling af bedre teknologi til recirkulering af råstoffer.   

 

 

 

                                           
6 Danske Regioner støtter alle tre hovedpointer (vedlagt folder) 
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Men der er også råstoffer, som DN foreslår helt skrottes at indvinde i Danmark. Det gælder 

særligt tørv og moler. Tørv er et mere kedeligt ord for højmose og fattigkær, og indvindingen 

er forbundet med fjernelse af den mest vedligeholdelsesfrie natur, Danmark har. Moler er et 

sjældent ler-mineral med en række unikke egenskaber, som især har gjort det velkendt som 

klumpende kattegrus. Det forekommer ikke proportionalt at grave Mors og Fur igennem for at 

danne basis for indendørs katte hold. Derfor ønsker DN, at moler forbeholdes til højkvalitets-

produkter, og ikke til kattegrus. En øget råstofafgift vil givetvis være medvirkende til denne 

udfasning.   

 

På havet, som står for ca. 25 % af landets råstofforsyning, henviser DN til vores havpolitik, der 

blandt andet peger på behovet for 10 % forstyrrelsesfrie kerneområder i dansk farvand. Der-

udover ønsker DN et fuldstændigt stop for al råstofindvinding langs vandkanten, det være sig 

rulleflint eller sand fra stranden. Begge dele er levn fra en svunden tid, og bør stoppes ved 

nærmeste lovrevision. Hovedparten af råstofferne til havs bruges i øvrigt – lidt som en evig-

hedsmaskine – til sandfodring af kysterne foran sommerhuse. 

 

Efterbehandling til natur bør være det altovervejende hovedregel, med mindre væsentlige 

samfundsinteresser taler for anden anvendelse. Råstofgrave der blot er få meter dybe er alle-

rede vilde så-bede for hjemmehørende biodiversitet, som netop skriger på den næringsfattig-

dom, som råstofgravene har i overflod. 

 

Status på udvinding af råstoffer fordelt på landets kommuner fra Danmarks Statistik: 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp 

 

## Der indsættes 1-2 el 3 figurer, der understøtter teksten. 

mailto:jap@dn.dk
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Kapitel 2: Mere cirkulær råstofanvendelse 

 

DN vil minimere forbruget, have meget mere genanvendelse og genbrug, og fremme bygge-

teknikker med fokus på genanvendelige materialer (rent returmateriale, knuste materialer og 

mere træ). En vej til målet kunne være stop for nedrivning af sunde bygninger, og udpegning 

af overflødige veje som ressource for fremtiden, udnyttelse af overjord til sekundære projekter 

 

Lille land, begrænsede ressourcer, massiv byggeaktivitet og en ”glæde” ved motorveje og in-

frastruktur, er årsagen til, at vi er nødt til at spænde livremmen alvorligt ind. Genanvendelse 

og en cirkulær tilgang til især byggeri er en af vejene frem mod et mindre aftryk på landska-

bet, samtidig med at byggeri og anlæg i dag står for 40 % af vores affald. 

Der er mange veje til større genanvendelse af råstoffer – lige fra genanvendelse af mursten, 

vingetegl og tagplader til industriel genanvendelse og knusning af ren beton. Meget er startet 

og er stadig i små cirkler, mens relativt få produktioner er oppe i gear og fuldt på højde med 

friske råstoffer. DN vil genanvendelsen. Derfor opfordrer DN til, at regionerne får kompetencer 

til at strukturere og indsamle data om alle genanvendelige råstoffer og materialer – lige fra 

kommunernes modtagestationer og til havnenes klap af oprensningsmateriale. Alt kan bruges 

til noget, hvis blot det håndteres ordentligt og bruges til de rigtige formål.  

 

At strække de fælles ressourcer er også at fravælge nedrivning og nybyggeri til fordel for at 

renovere, udbygge og vedligeholde eksisterende bygninger. Alt for mange sunde bygninger er 

blevet ofret til nedrivning, knust og i bedste fald anvendt som vejfyld på skovveje og private 

småveje hvormed råstofferne taber værdi7. Mange ældre ejendomme kan holde 100 og 200 år 

mere ved løbende vedligeholdelse, hvorimod mange ejendomme fra 1960 og frem ikke er byg-

get til et langt liv fra starten. DN anbefaler, at Dansk Byggestandard kommer til at rumme 

standarder for ”design for disassembly8” og genanvendelse. 

 

Genbrug af byggematerialer er en markant gevinst i et ressource- og CO2-mæssigt perspek-

tiv9. Der findes tilgængelige værktøjer, der kan støtte overgangen mod cirkulær råstofanven-

delse i byggeriet. Det digitale materialeatlas giver et overblik over muligheder for genbrug og 

genanvendelse af byggematerialer, og genbrugsplatforme som bygcirkulært.dk giver professio-

nelle mulighed for at udveksle byggematerialer til genbrug. Mærkningsordninger såsom Svane-

mærket og andre fremmer ligeledes cirkulær råstofanvendelse i byggeriet10. 

Fra Holland har man gode erfaringer med en tilskudsordning for genbrugsbeton. Bygherre op-

når et tilskud for beton, som indeholder min. 30 % genanvendt materiale. Det skal dokumen-

teres, at den genanvendte betons miljø- og kvalitetsmæssige egenskaber er mindst lige så 

gode, som beton fremstillet af friske råstoffer11. Det sidste skal ses i lyset af flere byggeskan-

daler med svækket beton fyldt med usorteret, nedknust beton i Danmark. 

Overgangen til mere cirkulær råstofanvendelse i byggeriet vil mindske vores aftryk på natu-

rens ressourcer og samtidig reducere sektorens affaldsproduktion og udledninger af drivhus-

gasser.  

 

                                           
7 http://www.e-pages.dk/regioner/191/ 
8 https://vcob.dk/media/1739/haandbog-om-design-for-disassembly.pdf 
9 https://danskaffaldsforening.dk/nyheder/genbrug-byggematerialer-rummer-store-co2-besparelser  
10https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/cirkulaer-oekonomi/svanemaerket-byggeri-og-cirkulaer-oekonomi  
11 https://dakofa.dk/element/holland-bygger-med-genanvendt-beton/ http://www.e-pages.dk/regioner/191/  
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## Der indsættes en bruttoliste med eksempler fra udlandet på bedre, intelligent genanven-

delse, kobling mellem nedrivning og genopbygning etc.  
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Kapitel 3: Den vilde natur i råstofgrave 
 

Efterbehandling til vild og dynamisk natur, som ikke lå der i forvejen 

Multifunktionelle, rekreative miljøer tænkt ind i efterbehandlingen. Alt det som råstofgrave 

kan, som ingen andre arealer i landet kan! 

 

Det er ingen hemmelighed, at Danmarks biodiversitet er historisk trængt tilbage. Men det er 

måske mindre velkendt, at råstofgrave alene ved at grave sig ned i landskabets jordlag, giver 

vores biodiversitet en historisk vild, håndsrækning til at starte forfra, som var vi lige trådt ud 

af seneste istids kolde favntag. 

 

De blottede jordlag af sand, grus, moler, kalk og kridt er renskurede for næringsstoffer, som 

de seneste 50 år har gødet al jordbund. Det giver nogle unikke muligheder for den vegetation, 

de insekter og de krybdyr, padder og svampe, der er helt afhængige af næringsfattigdom. Der-

for er der også talrige eksempler på, at råstofgrave kan efterbehandles til unikke hotspots for 

biodiversitet. Her er blot få eksempler samlet fra DN afdelingerne: 

 

1. Munke-Bjergby og relikt indlandsforekomst af strand-tudser 

DN Sorø har sammen med NCC, som indvinder sand og grus i området, skabt en række uhyre 

produktive, lavvandede søer næsten uden bredvegetation, som passer de kræsne padder12. De 

tunge gravemaskiner har muligvis nogle padder på samvittigheden, men søerne sikrer 100 el-

ler 1000vis flere en ny chance – hvert år. Efter endt råstofgravning vil der opstå et behov for 

ekstensiv gravning for kontinuerligt at sikre strandtudserne optimale vilkår13. Strandtudsen er 

på habitatdirektivets bilag IV. 

 

2. Vang granitbrud og multifunktionelle, rekreative rum 

Realdania og NCC afrundede en historisk brydning af bornholmsk granit i Vang ved at etablere 

et rekreativt rum til mange forskellige fritidsaktiviteter – mountainbikes, rappelling, vandring 

foruden lystfiskeri og badning med udgangspunkt i den historiske udskibningspir, der fortsat 

modstår vintrenes storme14. 

  

3. Siem Skov og forbedringer af et fattigkær 

Selv om der fortsat indvindes grus i Siem Skov, så er det lykkedes at forbedre tilstanden mar-

kant for et fattigkær mindre end 100 meter fra det dybe graveområde. Tilstanden er moniteret 

løbende over en årrække, og forbedringerne er skabt ved at fælde træer på mosefladen, og 

metodisk hæve vandstanden, så vandregimet igen begunstiger spagnummosser og kæruld og 

lignende sårbare organismer. 

 

Alle de tilfældige, grove og abrupte ophør af graveaktivitet rundt om i landet bidrager til liv. 

Stejle skrænter til digesvale-kolonier, klare, dybe søer til isfugl og gråstrubet lappedykker og 

de lavvandede søer til bilag IV padder er alt sammen lyspunkter for en trængt biodiversitet. 

Stenpikker, bynkefugle, stor hornugle og hvide vipstjerter er også voldsomt overrepræsenteret 

i forladte råstofgrave, hvilket vidner om, at grimme ar i landskabet måske nok er grimme, men 

aldrig ubetydelige for en vildere natur. 

                                           
12 https://ncc-external.creo.se/i/3GJH_-3CBL_LNTU2AeGOiQ 
 
13 https://soroe.dn.dk/departments-media/27395/dr_raastofredegoerelse_december-2020.pdf 
 
14 https://bornholm.info/vang-granitbrud/  

mailto:jap@dn.dk
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DNs anbefalinger til efterbehandling: 

 Der skal efterbehandles til natur så mange steder som overhovedet muligt, med et rigt 

udvalg af substrater, og kun undtagelsesvist med den næringsrige overjord 

 Undgå efterbehandling med fyldjord, der fastholder et område i fortsat godstransport i 

lang tid og på ingen måde sikrer grundvandet tilstrækkeligt, hvis formålet er genop-

dyrkning 

 Efterlad gerne dramatiske skrænter til insekter og digesvaler - uden publikumsadgang 

 Planlæg en tilbagevendende forstyrrelsesfaktor i de efterbehandlede råstofgrave, så der 

sikres frisk næringsfattigt substrat 

 Bynære råstofgrave bør altid efterbehandles til natur og rekreative tiltag – mountainbi-

keruter, løberuter, ridestier og i nogle tilfælde bade- og fiskesøer 

 Engagér kommunen i planlægning for fællesskabet. Jo mere en kommune kan øjne kva-

liteterne i en råstofgrav efter endt brug, jo mere kan der arbejdes igennem med ud-

formning og krav og vilkår 
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Kapitel 4: DN afdelingernes værktøjskasse 

 
Regionernes arbejde, kommunernes arbejde og hele råstofplanlægningen. 

De mange muligheder for DN at komme til orde og påvirke processen. 

Indflydelse på efterbehandling, arbejde for gode trafikale løsninger, hensynet til drikkevand og 

samspil med et grønt danmarkskort.  

 

Processen omkring regionernes 4-årige råstofplaner er meget forudsigelige og giver en række 

muligheder for DN afdelinger til at påvirke i den mest natur- og miljømæssigt fremmende ret-

ning. Generelt gælder, at jo mere præcis man kan være i sin påvirkning, jo større gennem-

slagskraft ligger i øvelsen. Eksempelvis at pege på en helt konkret til- og frakørselsvej for rå-

stoftransporten, eller tale for omdirigering af bløde trafikanter eventuelt ad nye cykelstier - 

fremmet ved tilbageføring af en højere råstofafgifter. 

 

Debatfasen er til de brede betragtninger og synspunkter omkring efterbehandling til naturfor-

mål, reduktion i forbruget, fremme af mere genanvendelse og flere sømaterialer, eller hvad 

der falder DN afdelingen for - helt lokalt. En holdning til ”at der ikke skal graves yderligere” 

skal så vidt muligt harmonere med fremskrivning af regionale projekter og planlagte investe-

ringer. 

 

Høringen af råstofområder, nye såvel som gamle og udvidede, kan ske samlet eller ad flere 

ombæringer. Det er meget væsentlig her som DN afdeling, at være nøgtern og præcis i sit hø-

ringssvar. En helt generel modstand mod råstofgravning vægtes ikke særlig højt, mens en un-

derbygget modstand baseret på konkret viden om arter, levesteder og kulturhistorie oftere på-

virker det endelige resultat. Eksempelvis vil konkret viden om leve- og rastesteder for sjældne 

flagermus i en gruppe gamle træer være svær at komme uden om rent råstofmæssigt. Træ-

erne kan ikke umiddelbart erstattes, og med mindre der er tale om meget få og relativt almin-

delige flagermus, så er det næsten en ”showstopper”. Omvendt er blot fouragerende flagermus 

ikke et vægtigt argument, idet de også vil fouragere i en råstofgrav og især i et efterbehandlet 

terræn. Andre eksempler kunne være velfungerende og artsrige småsøer, der ligger midt i det 

planlagte graveområde - dog med den tilføjelse, at de efterbehandlede søer kan overtrumfe de 

eksisterende. Nærhed til fredninger, nærhed til sjældne ynglefugle eller et isoleret jorddige til-

lægges sjældent afgørende betydning. 

 

Håndbremsen eller klagevejen, er den sidste udvej i forhold til planlagt råstofgravning. Men 

det er rigtig vanskeligt at overbevise et nævn om, at retsgrundlaget for en råstofplan ikke er i 

orden. Derimod kan der være grunde til at prøve sager om nye graveområder, der bringes i 

spil imellem planperioderne, eller sager, der kan bringe mere natur i spil.  

 

Case fra Blære, Vesthimmerland: Indvinder har ladet en færdig råstof-

grav ligge urørt som vild natur siden 2006, og naturen har kvitteret 
med at lave et overdrev. Overdrevet er uønsket lokalt især nærmeste 

landmand. Kommunen tøver med at kaste § 3 redningskransen ud. 
Konsulenter har fundet mange fine plantearter og flere bilag IV arter. 

DN har påklaget tilladelsen til at nedlægge naturen. Sagen behandles i 

Nævnet. Indvinder og DN står sammen her til fordel for naturen. 
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Efterlivet for råstofgraveområder kan være til gavn eller til stor gene for natur, miljø og 

lokalsamfund. Der er desværre eksempler på en ”forretningsmodel”, der går ud på først at 

grave råstofferne væk, og dernæst at få tilladelse til at modtage overskudsjord med henblik på 

efterbehandling til jordbrug. Det er altid en dårlig idé: Vi forspilder muligheden for at få næ-

ringsfattig natur, og der opretholdes en transportmæssig belastning af et i forvejen plaget lo-

kalområde, samtidig med at genopdyrkningen vil udgøre en grundvandsrisiko. Dette fordi gen-

opfyldt jord på ingen måde yder grundvandsbeskyttelse, som lerlag aflejret gennem istider. 

Risikoen for sprækker og lynhurtig transport af landbrugets hjælpestoffer er derfor meget høj. 

Endelig kan overskudsjord også opfattes og udnyttes som yderligere et råstof, især i fremtidige 

projekter om klimasikring, støjvolde og lignende, hvor jorden kan erstatte nye råstoffer – uan-

set at overskudsjord i mange tilfælde er anvendt ukritisk til udglatning af landskaber og 

ovenpå fugtige lavninger i landbrugslandet. 

 

Råstofgrave som industriområder, kan undertiden også blive en udgang på endt råstof-

gravning. Her er det vigtigt at have for øje, at en forøget genanvendelse af ressourcer i et 

mere cirkulært forløb pr. automatik vil presse mere nedknusning, mere sortering og mere 

håndtering ud i industrikvarterer og ud i gamle graveområder. I de tilfælde hvor oparbejdnin-

gen sker ude i landskabet i en gammel råstofgrav, er det vigtigt at arbejde for at få aktiviteten 

henvist til de mest velegnede råstofgrave, og derved undgå dem med dårligst vejnet eller nær-

mest bymæssig bebyggelse. Specielt adgangen til større veje må anses for essentielt, idet ak-

tiviteten vil give anledning til en del transporter til og fra. Ligeledes må en decentral fordeling 

af disse ”oparbejdningsanlæg” i en cirkulær og mere klimaneutral fremtid også anses for en 

logisk konsekvens. 

  

Planlægningsværktøjet i kommunerne rummer en mulighed for at planlægge for råstofgra-

venes efterliv. Store gennemgravede områder som Tarup-Davinde komplekset på Fyn blev sik-

ret som rekreativt og naturmæssigt aktiv for borgere i det fynske, netop gennem planlægning 

på et tidligt stadie af daværende Fyns Amt. Nyere eksempler er nogle af grusgravene uden for 

Roskilde. Men mange flere kommuner kunne burde byde planlægningsmæssigt ind på de store 

graveområder for at fremtidssikre fællesskabets interesser. Her kan DN afdelingerne skubbe 

på.  

 

Bedre trafikafvikling: Selv med de nuværende muligheder for at påvirke råstofgravningen, 

når og hvor den finder sted, har DN eksempler på, at en konstruktiv indsats fra frivillige kan 

hjælpe. I Ørum i Hedensted fik DN indført den overordnede retningslinje i råstofplanen fra 

2012, at der skulle laves en langsigtet trafikløsning for landsbyen, der havde haft op til 40 

lastbiler i timen kørende gennem den lille landsbys hovedgade. I dag er landsbyen rolig, uden 

tung trafik, der ledes uden om byen, idet der fortsat graves i omgivelserne. 
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Luftfoto over Ørum, 2016, hvor Åløkkevej netop er etableret. Der er færdiggravet råstofgrav syd for Ørum og to aktive 
nord for landsbyen. 

 

 

Drikkevand og råstofgravning under grundvandsspejlet: Med råstofgravning graver man 

sig dybere ned mod grundvandet. Mange opfatter dette som meget risikabelt. Faktum er dog, 

at der er et påfaldende fravær af forurening af grundvand, som følge af råstofgravning. Grave-

tilladelser tager højde for placering af olie- og dieseltanke, der udformes med dobbeltskrog, 

ligesom maskiner kan kræves opbevaret uden for graven. Var det afgravede område oprinde-

ligt konventionelt landbrugsjord, kan råstofgravning faktisk nedbringe drikkevandsrisikoen be-

tydeligt, særligt ved vilkår om efterbehandling til natur.  

 

Derimod er det yderst risikabelt, hvis råstofgrave fyldes op med overskudsjord, hulter til bul-

ter, for derefter at overgå til konventionelt jordbrug på ny. Her er risikoen for grundvandet 

høj. Derfor anbefaler DN også altid efterbehandling til natur.  

 

Ved Rødekro i Aabenraa Kommune indvindes der grus mere end 40 meter under grundvandet. 

I sig selv tankevækkende. Ikke mindst fordi det foregår blot 1000 meter fra Rødekros vandfor-

syningsanlæg.   

 

 

Planlægning for havneområder i alle regioner – særligt hvor regioner har udfordringer 

med få ressourcer eller åbenlyse mangler på visse råstoffer, er havnearealer egnede til læs-

ning og losning med en tilstrækkelig dybgang helt nødvendige for at sikre en blot nogenlunde 

klimavenlig forsyningskæde. Her kan DN afdelingerne påvirke udviklingen i retning af at sikre 

arbejdende havne frem for rene boligarealer i gamle industrihavne. 
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Kapitel 5: Ny lovgivning skal placere naturen i cen-

trum15 

 

National politisk forslag om ekstra gebyr på råstoffer, der går retur til kommuner og regioner, 

forslag om national strategi, der medtænker havnearealer og sø-materialer, nyttiggjorte op-

rensningsmateriale, og et forslag om kompensationsordning for naboer og lokalområder 

 

Danmarks Naturfredningsforening har igennem længere tid talt for (naturligvis) at hæve rå-

stofafgiften fra et absurd lavt niveau til eksempelvis det dobbelte – ca. 10 kroner pr. m3. I ste-

det for at afgiften på 150-200 millioner kroner går i statens ”sorte hul”, så peger DN på at af-

giften i stedet skal gå tilbage via en direkte kobling til de tyngede regioner og især kommu-

nerne. Der mangler finansieringsmuligheder for afværgende cykelstier, omfartsveje for last-

vognene og til lækker efterbehandling til natur og rekreativ udfoldelse. Det vil en tilbageføring 

af råstofafgiften til dem, der lægger for, kunne gøre op med.  

 

Eksempelvis har de 7 mest råstofproducerende kommuner i landet – Roskilde, Aalborg, Aaben-

raa, Silkeborg, Rebild, Kalundborg og Vejle i 2019 alle leveret over 1 mio. m3, hvilket alene i 

eksisterende afgifter kunne have bidraget med mellem 17,5 og 5,3 mio. kroner pr. kom-

mune1617. I en fremtid med dobbelt så stor afgift vil de samme kommuner om året alene kal-

kulere med mellem 33 og 10 mio. kroner! De 7 kommuner bidrager tilsammen med over 40 % 

af landets råstoffer!18 

 

Hvis de beløb forblev i råstofcirkulationen mellem regioner og kommuner, fordelt til nye aflast-

ningsveje, nye cykelstier og til opkøb og efterbehandling til natur og rekreative tiltag, så ville 

meget være vendt og vundet. DN har regnet på afgiften for de 30 mest bidragende kommu-

ner, og har konkrete vores bud på, hvad det ville give i de enkelte kommune- og regionskas-

ser.  

 

National råstofstrategi og råstofplan for fremtiden vil kræve et nationalt overblik over ressour-

cernes forekomst og forventede rest-mængder. I dag arbejder regionerne for råstoffer på land, 

Miljøstyrelsen for råstoffer til havs, og kommunerne administrerer havnearealerne og gen-

brugspladserne. Disse instanser skal forbindes langt bedre i et råstofloop, der også passende 

kan inkludere klapmateriale og overskudsjord som alternative råstofressourcer. Vores nordiske 

nabolande lavede alle nationale råstofstrategier for 10 år siden19. 

 

Krav til byggebranchen om genanvendelse, bedre sortering og mere forpligtigelse på høje vær-

dikæder af materialer bør også indgå i forlængelse af en national råstofstrategi. Eksempelvis 

krav om uvildig helhedsvurdering af alle boliger, der ønskes nedrevet, i forhold til om det over-

hovedet er samfundsmæssigt fordelagtigt. DN har set og hørt om massevis af eksempler på 

pæne murermestervillaer, der er købt til nedrivning og nyt ”slot” bygget op – uden tanke for, 

at murermestervillaen kunne stå fint i yderligere 100 år, mens den som nedrevet formentlig 

                                           
15 Støttes i hovedtræk af Danske Regioner, Dansk Byggeri og råstofbranchen selv 
16 https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/sau/spm/206/svar/1467016/1859189.pdf  
17 https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/MapAnalyser.asp?Maintable=RST01&PLanguage=0&R%C3%85STOFTYPE=TOT-
LAND&OMR%C3%85DE=000  
18 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=30797  
19 https://www.regioner.dk/media/5365/copenhageneconomics_raastofferer-der-behov-for-en-national-strategi_2017.pdf 
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kun har fyldt huller i en skovvej. Samtidig med at nybyggeriet har krævet læssevis af nye ma-

terialer og masser af ressourcer på forarbejdning. Det er uholdbart. Det er meget lidt cirku-

lært, og det skal stoppes. 

 

En samlet, national råstofplan bør rumme konkrete vurderinger for tilgængelige råstoffer på 

havbunden, hvor 0,7 % af havbunden bidrager med 1/3 af al vores sand, grus og sten. Traditi-

onelt har kortlægningen til havs været mangelfuld og ufuldstændig. Mens der er flere eksem-

pler på sandsugningshuller med iltfattige forhold, er der samtidig også eksempler fra Jyske Rev 

på, at sandsugning af bløde materialer kan blotlægge hård bund, der giver plads til bundfæ-

stede alger og større biodiversitet. Et bedre videns grundlag er påkrævet. Endelig tyder sene-

ste forskning på, at sandfodring, som udgør en væsentlig andel af ressourcetrækket, er en 

håbløs opgave, der bedre kan løses med kystnære, undersøiske stenrev (citat fra artikel i In-

geniøren, kilde skal findes##).  

  

Danmarks Naturfredningsforening har i flere tilfælde lavet såkaldte ”sovende fredninger” for 

Forsvarets arealer, hvilket vil sige, at så længe Forsvaret anvender arealerne, sker der ingen-

ting. Men så snart arealerne sættes til salg eller aktiviteten ophører, træder fredningsforslaget 

i kraft og skal behandles som fredningssag. Mange store råstofgrave komplekser, der ligger 

bynært og har potentiale som Hedeland, Tarup-Davinde og nogle af kalkgravene ved Aalborg 

Portland, burde måske omfattes af samme slags sovende fredninger, der bliver aktuelle fra 

den stund, hvor sidste vognlæs er kørt væk. 

 

Både lokalplaner udarbejdet af kommunerne og fredningsforslag vil kunne sikre de mange re-

kreative interesser og de mange fine naturpotentialer. Her spiller DNs forslag om midler retur 

til de berørte kommuner naturligt ind til kommunernes potentielle planer for arealerne. 
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Kapitel 6: Politikken udfoldet – hvordan bliver frem-

tidens råstofudnyttelse?20 

 

Markedet for genanvendte råstoffer og byggematerialer boomer, ejendomme udelukkende 

bygget af genanvendte råstoffer og materialer er eftertragtede, kystsikring af Køge Bugt, Stor-

københavn og Amager baseret på overskudsjord og restprodukter, tidligere sandsuget hav-

bund genoplivet til stenrev med intelligent modellering og stenfodring 

 

Råstofforbruget de næste 20 år vil blive præget af mangel. Mangel især på sand, grus og sten 

på Sjælland. Selv med en opbremsning i forbrug dikteret af en højere afgift vil det asymmetri-

ske træk på ressourcerne blive endnu mere skævt i forhold til, hvor forbruget er højt, og hvor 

leverancen findes. 

 

Men der vil samtidig være en trend imod mere og mere genanvendelse af især beton, men 

også murværk og tegl, foruden tømmer. Hele boliger vil være bygget af genanvendte materia-

ler, ligesom Dansk Byggeri forhåbentlig har fået standarder for kvaliteterne i byggeri med gen-

anvendte materialer.  

 

Overskudsjord vil også være en fremtidig ressource til eksempelvis kernen i det store Køge 

Bugt Dige og omkring hele Amager. Kalkstabilisering i vejkasser har yderligere nedbragt Vejdi-

rektoratets ressourceforbrug, samtidig med at vejkasser i højere grad inkorporerer affaldspro-

dukter som flyveaske og nedknuste rester, hvor det er muligt. Dette har strakt ressourcerne af 

landets sand, sten og grus betydeligt. 

 

I byggeriet er man i højere grad gået over til kalkmørtel, frem for betonmørtel, da det både er 

mere fleksibelt, men ikke mindst nemt skilles fra mursten, teglsten og lignende byggemateria-

ler, og derved muliggør fremtidig genbrug og genanvendelse i en helt ny skala. Der findes des-

uden flere landsdækkende virksomheder, der fører mursten og vingetegl i alle nuancer og kva-

liteter. ## 

 

På havet har gamle, relativt døde suge-huller fået nyt liv med ny kortlægning og systematisk 

opsugning af bløde materialer over sammenhængende stræk, der giver stærkere strøm om-

kring den hårde bund længst nede. I tilknytning til de færdigsugede områder har modelbereg-

ninger af strømforholdene påvist, at en stribe kunstige stenrev på kanten af råstoffladerne har 

skabt et mylder af liv for fisk, skaldyr og makrofytter. Sandfodring af kysterne er stort set for-

tid, idet undersøiske kystnære stenrev i vid udstrækning har vist sig meget mere effektive og 

meget mere bidragende til biodiversiteten i havet.  

 

Som led i en generationsforpligtigelse med kommende generationer har regioner og stat desu-

den reserveret anslået 10 % af rest ressourcerne på Fyn og Sjælland af de fineste råstofkvali-

teter til fremtidens broer, tunneller og lignende projekter i aggressive miljøer. 

 

                                           
20 Som i Bloxhub og deres Circle House Lab, https://bloxhub.org/circlehouselab/  
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Udviklingen som forudses pt: 
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