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VMR - en del af Danske Regioner
Kerneopgaver

• Jordforurening

• Kortlægning, undersøgelser og oprensning

• Råstoffer

• planlægning og tilladelser

Øvrige opgaver

• Regionale løsninger på klimatilpasning

• Grønne og cirkulære løsninger



Verdensmål for bæredygtig udvikling 

Delmål 12.2



Er Verdensmål 12 foreneligt med råstofindvinding i 
Danmark? 

I sig selv vil råstofindvinding aldrig blive bæredygtig, men ikke desto mindre er det 
en del af formålsparagraffen i råstofloven: 

Råstoflovens formål er at sikre: 

1) at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en 
bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet 
vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i § 3.

§ 3 Ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges 
vægt på

• råstofressourcernes omfang og kvalitet og en 

• sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt 

• tages erhvervsmæssige hensyn. 



§ 3 fortsat: På den anden side skal der lægges vægt på

• miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, 

• beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, 

• naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og 
videnskabelige interesser, 

• rekreative interesser, 

• hensigtsmæssig byudvikling, 

• infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, 

• jord- og skovbrugsmæssige interesser, 

• sandflugtsbekæmpelse og 

• risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, 

• fiskerimæssige interesser, 

• ulemper for skibs- og luftfarten samt 

• ændringer i strøm- og bundforhold.



Råstofindvinding i Danmark
• Danmark er stort set selvforsynende med grus, 

kalk/kridt, sand, sten og ler til byggeri og 
vejanlæg

• Total indvinding i 2017: 40,3 mio. m3

Regionerne
Ca. 79 % af råstofferne indvindes på land, hvor regionen 
er myndighed 

Staten
Ca. 21 % indvindes på havet, hvor staten er myndighed –
mere end halvdelen er fyldsand til kystfodring



Råstofindvinding i Danmark

• Råstofferne slipper op på et tidspunkt – nogle steder før end 
andre…

• Vi forbruger råstoffer, som om ressourcen var ubegrænset

• Det bliver stadig sværere at udpege nye graveområder
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Råstofforbruget vil stige i Danmark

• Forecast for 
forbruget baseret på 
beskæftigelsen i 
aftagererhverv

• Bedring i 
økonomien/BNP 
siden 2013

• Fra 29 mio. m3 i 
2016 til 45 mio. m3 i 
2040 – stigning på 
55 %

Forecast udarbejdet af NIRAS 2018



Råstofforbruget vil stige i Danmark

Årligt 
forbrug i 
2016 
(mio. 
m3/år)

Årligt fremskrevet 
forbrug i 2040
(mio. m3/år)

Udvikling i 
forbrug 2016-
2040 (mio. m3)

Region 
Midtjylland

7,9 11,8 3,9

Region 
Hovedstaden

7,4 11,4 4,0

Region 
Syddanmark

6,4 9,6 3,2

Region Sjælland 4,4 6,6 2,2

Region 
Nordjylland

3,4 4,6 1,2

Bornholm 0,2 0,3 0,1



Og behovet for 
råstoffer stiger



Råstofindvinding i Danmark
• Generelt pres på arealerne i det åbne land –mange 

interessekonflikter

• Landbrug, energi, vandforsyning, produktion, skov, natur, 
arkæologi, byudvikling og infrastrukturprojekter

• Not in my backyard - I dag er det ”kun” 1 % af Danmarks areal 
er i dag udlagt som aktivt graveområde 

• I 2018 forbød Folketinget råstofindvinding i det nordlige 
Øresund

• Øget transport og miljøbelastning.



Råstofindvinding i Danmark

• Er alternativer til primære råstoffer begrænsede? – det kræver både 
udvikling og implementering

• Hvad er potentialet for brug af sekundære råstoffer?

• Behov for kvalitetsdiskussion!

• Vigtigt med optimal udnyttelse af råstoffer efter deres kvalitet – men det er 
markedskræfterne der styrer..

• Hvilke krav skal der stilles til materialer  i byggeri og anlæg

• Incitament strukturen – økonomiske drivere

• Fremme af adfærdsregulerende tiltag som offentlige indkøb og mulighed for 
nedknusning tættære på ressourcebehovet

• Højere grad af forædling af sekundære råstoffer



Samarbejde er vejen frem..

• Danske Regioner foreslår en fælles strategi for Danmarks råstoffer

• Dialogmøder med Miljø- og Fødevareministeriet og med  Miljøstyrelsen om 
fælles projekter


