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Oplandsbyer og landskab, BLF

Aalborg kommunes indsigelse til Region Nordjyllands
supplerende høring af Råstofplan 2016 (Vadum)

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2000

Aalborg kommune modtog 4. marts 2016 forslag til Råstofplan 2016 i offentlig høring.
Kommunen fremsendte et høringssvar 9. maj 2016 hvor der bl.a. var kommentarer til
interesseområdet ved Vadum (Doc nr. 2015-002187-25).
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10. januar 2017 har kommunen modtaget en supplerende høring, omhandlende en
ændring af interesseområdet for råstoffer ved Vadum. Af høringsmaterialet fremgår,
at interesseområdet ved Vadum indskrænkes, således at den nordøstlige del udgår,
og den vestlige del reduceres. Det betyder, at der blandt andet holdes en længere
afstand til Vadum (ca. 200 m) og Vester Halne mod syd. Området indskrænkes, således at interesseområdet efterfølgende bliver ca. 132 ha.
Aalborg Kommune finder, at det er positivt, at interesseområdet er indskrænket i
forhold til grundvandsinteresser.
Aalborg Kommune fremsender således følgende bemærkninger, til det indskrænkede interesseområde, i forhold til den høring der var på Råstofplan 2016 i foråret
2016.
Bemærkninger til interesseområde ved Vadum – Supplerende høring
Interesseområdet vest for Vadum er stort - ca. 132 ha. Vadum by er i forvejen
begrænset i sin byudvikling mod syd med støj fra Aalborg Lufthavn, mod øst af
vandlidende arealer, mod vest af natur- og landskabelige interesser og mod
nord af drikkevandsinteresser. Der er tale om udlægning af et interesseområde
for råstofindvinding, placeret meget bynært både i forhold til Vadum men også
Vester Halne.
Selv om der er tale om et interesseområde, som vil blive bearbejdet, i forhold til
en konkret udpegning af et råstofområde, anbefales det, at der holdes en større
afstand til Vadum by på fx 500 meter.
Det forventes, at Aalborg Kommune om ca. 1 år vil igangsætte en byudviklingsplan for Vadum by. I den forbindelse vil de fremtidige byudviklingsområder og retninger bliver vurderet og fastlagt for de kommende 12 år.
Det anbefales ligeledes, at der i et samarbejde, udarbejdes en samlet
plan/efterbehandlingsplan for området, både i forhold til byudvikling, råstofindvinding, samt rekreative skov- og naturinteresser.
Interesseområdet ved Vadum ligger i kommunens Grøn-Blå struktur (retningslinje 11.1.2), og er udpeget som skovrejsningsområde (retningslinje 11.2.4). Vadum er en forholdsvis ny by uden særlige rekreative naturkvaliteter i det åbne
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land. Et nyt rekreativt skov- og naturområde vil være identitetsskabende og kunne styrke landskabet ved at øge variationen og sikre nye bynære udflugtsmål .
En efterbehandlingsplan er afgørende for, at området kan udvikle sig hen i mod
et rekreativt skov- og naturområde, som understøtter kommunens mål i den
Grøn-blå struktur, og det at området i kommuneplanen er udpeget som skovrejsningsområde.
Er der spørgsmål til ovenstående kan Anne-Vibeke Skovmark kontaktes på tlf. 9931
2243 eller anne-vibke.skovmark@aalborg.dk
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