Bemærkning 1
Til Jammerbugt Kommune
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for Jammerbugt
Kommune følgende bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af § 7 i
bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016), at planforslag ikke kan
vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters
yngle- eller rasteområder. Der skal således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af
redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering
om reglerne vedr. bilag IV-arter. Hvis der er spørgsmål til bilag IV-arter, kan undertegnede kontaktes.

Venlig hilsen
Line Nielsen
Studentermedhjælper | Arter & Naturbeskyttelse
+45 21 43 04 53 | linni@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Bemærkning 2
Til Jammerbugt Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 24007 for "Boligområde, Vestergaardsvej, Saltum".

Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget.

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på
banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller
virk.dk

Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk

Nordjyllands
Historiske Museum

Bemærkning 3
Jammerbugt kommune
Att. Kenan Dedovic
kdc@jammerbugt.dk

Aalborg Historiske Museum
Algade 48
9000 Aalborg
Telefon 9931 7400
historiskmuseum@aalborg.dk

Vestbjerg d. 14/3 2019
Bemærkninger vedr. lokalplan 24-007, Vestergaardsvej, Saltum. Matr. 12a
Nordjyllands Historiske Museum skal hermed gøre opmærksom på, at museet har væsentlige
arkæologiske interesser inden for det aktuelle planområde. Der er således kendskab til en gravhøj inden
for lokalplansområdet. Jf. museumsloven må området ved gravhøjen ikke byggemodnes før det er
klarlagt om højen fortsat rummer væsentlige fortidsminder.

Figur 1 Den planlagte udstykning ved Saltum. Registreringer i F&F angivet med stednr. og sb-nr. Baggrundskort: Ortofoto 2018.

Udstykningen udgør ca. 3 ha. Og i den sydlige del er en gravhøj registreret på ældre kort (se fig. 2). På
samme kort ses den øst-vest gående vej mellem Nr. Saltum og Faarup at gennemskære
lokalplansområdet. Højen er ikke synlig i dag, men grave under terræn kan fortsat være velbevarede.
Det er ligeledes tænkeligt at området i såvel forhistorien som middelalderen kan have huset bebyggelse.
Området omkring Nolssø har gennem forhistorien været tæt bebygget, hvilket understreges af adskillige

gravhøje i nærområdet. Stednavnet Saltum antyder tillige at den nuværende bebyggelse kan føres tilbage
til 300-500 tallet.

Figur 2 Udsnit af Original 1-kort opmålt 1796. På kortet er bl.a. angivet gravhøjen 100406 sb 98.

På ovenstående kulturhistorisk baggrund er det Nordjyllands Historiske Museums vurdering, at der er en
stor sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under terræn ved anlægsarbejder og byggeri. Museet
skal derfor opfordre bygherre til at lade museet gennemføre en større, arkæologisk forundersøgelse i de
pågældende områder for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder.
En forundersøgelse består i udlægning af et større antal, ca. 2 meter brede søgegrøfter, der graves med
en gravemaskine. Dette arbejde følges af en arkæolog, der registrerer eventuelle fortidsminder, som
måtte kunne ses dels i jordlagene og dels i toppen af undergrunden (typisk stolpehuller, affaldshuller,
ildsteder, grave og lignende).
På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet stilling
til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning på området.
Fordelen for jer ved at tillade en forundersøgelse er, at museets arkæologer på et meget tidligt tidspunkt i
processen, inden byggemodning og byggeri går i gang, kan afslutte deres arbejde, sådan at
byggemodning og byggeri ikke bliver forsinket af en arkæologisk udgravning.
Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet sig
ikke yderligere. Skulle man efterfølgende ved byggemodning/byggeri alligevel påtræffe fortidsminder,
vil udgiften til en arkæologisk udgravning påhvile Slots- og Kulturstyrelsen.
Jeg står meget gerne til rådighed med yderligere information.

Med venlig hilsen

Niels Haue
Museumsinspektør, ph.d.
Nordjyllands Historiske Museum
Algade 48, 9000 Aalborg
Mobil 25 19 74 36
E-mail: niels.haue@aalborg.dk
www.nordmus.dk

