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Miljøscreening af forslag til Natura 2000-handleplaner

Struer Kommune har udarbejdet Forslag til Natura 2000-handleplaner for
Natura 2000-områderne ”N62 Venø og Venø Sund” og ”N28 Agger Tange,
Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”.
De kommunale Natura 2000-handleplaner er omfattet af miljøvurderingslovens1 bestemmelser. Struer Kommune har miljøscreenet de to planforslag
med henblik på at vurdere, om planforslagene vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor skal miljøvurderes.
Forslag til handleplaner har været i høring i perioden 11. oktober 2016 til 11.
januar 2017 og kan findes på kommunens hjemmeside (http://www.struer.dk/om-kommunen/nyheder/information-fra-plan-og-miljo).

Afgørelse
Struer Kommune træffer hermed afgørelse efter miljøvurderingslovens § 4
stk. 1 om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for de to2 forslag til
Natura 2000-handleplaner, da planerne vurderes ikke at have en negativ eller
væsentlig indvirkning på miljøet.
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Afgørelsesgrundlaget er kommunens miljøscreening (jf. bilag 1 og 2), der er
udarbejdet på baggrund af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 2.
Afgørelsen annonceres og offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside
(www.struer.dk)

Forhøring
Efter miljøvurderingslovens § 4 stk. 3 skal kommunen inden den træffer
afgørelse om SMV høre berørte myndigheder.
Struer Kommune har haft udkast til afgørelse i forhøring hos Miljøstyrelsen,
Kystdirektoratet og Slot og Kulturstyrelsen i perioden 14. februar 2017 til
1

Bekendtgørelse af love om miljøvurdering af planer og programmer – LKB nr. 1533 af
10/12/2015
2 Forslag til Natura 2000-handleplan, 2. planperiode 2016-2021, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø og Forslag til Natura 2000-handpleplan, 2 planperiode 20162021, Venø og Venø Sund.
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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23. februar 2017. Struer Kommune har ikke modtaget svar/bemærkninger fra
de respektive myndigheder.

Baggrund
Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige
myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der
kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
De kommunale Natura 2000-handleplaner er omfattet af lovens bestemmelser, dog uden at være obligatorisk omfattet af kravet om miljøvurdering. Det
betyder, at kommunen skal miljøscreene planforslaget for at finde ud af, om
planen kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes.
Det var været kommunens opfattelse, at miljøvurdering af forslag til handleplaner kunne undlades, når der var foretaget en miljøvurdering af den statslige plan, i det omfang handleplanen ikke tilføjede noget nyt til den statslige
plan.
Struer Kommune traf derfor den 7. december 2016 afgørelse om, at de kommunale handleplaner ikke skulle miljøvurderes, da planerne ikke har et indhold, som er væsentligt anderledes end statens miljøvurderede Natura 2000planer. Derudover vurderede kommunen, at handleplanerne ikke sætter nye
rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke
internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) udsendte den 1.
februar 2017 brev til alle kommuner omkring opmærksomhedspunkter vedr.
SMV og de kommunale Natura 2000-handleplaner.
Det fremgår af brevet at:
- Kommunerne skal være opmærksomme på, at EU-domstolen i 2015
har afsagt en dom, der fastslår, at man ikke kan undlade at miljøvurdere en plan med den begrundelse, at en overordnet plan er miljøvurderet.
- Styrelsen hidtil har været af den opfattelse, at miljøvurdering af
handleplanerne kunne undlades, når der var foretaget en miljøvurdering af den statslige plan, i det omfang handleplanen ikke tilføjede
noget nyt til den statslige plan
- EU-dommen betyder, at der formelt skal træffes en screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 4, stk. 1 på baggrund af de kriterier, der fremgår af lovens bilag 2.
På baggrund af EU-dommen fra 2015 (der fastslår, at man ikke kan undlade
at miljøvurdere en plan med den begrundelse, at en overordnet plan er miljøvurderet) finder Struer Kommune, at kommunens afgørelse af 7. december
2016 ikke er fyldestgørende.
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Struer Kommune har derfor valgt at træffe fornyet afgørelse om, at handleplanerne ikke skal miljøvurderes med udgangspunkt i en screening, udført på
baggrund af miljøvurderingslovens kriterier i bilag 2.

Klagevejledning
Ifølge Miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, kan der klages over afgørelsen
efter reglerne i Miljømålsloven3.
Afgørelsen om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering, kan påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse,
jf. miljømålslovens § 53, stk. 4.
Klageberettiget er ifølge Miljømålslovens § 55, stk. 1, pkt. 1-6 følgende:
1) Miljø- og fødevareministeren.
2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3) Offentlige myndigheder.
4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen.
5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø.
6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.
Klage skal være indgivet inden fire uger efter afgørelsens offentliggørelse.
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 24. februar
2017. Klage skal således være indgivet senest fredag den 24. marts 2017.
Du klager via Klageportalen, som du finder et direkte link til på Miljø- og
fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her kan du også læse
mere om klagenævnets sagsbehandling m.m..
Klage-portalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til
Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i
Klageportalen. Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt
om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre,
når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som
afgør, om anmodningen kan imødekommes.

3

LBK nr 119 af 26/01/2017
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Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af miljø-målsloven skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt
bekendt.

Har du spørgsmål til denne afgørelse, skal du være meget velkommen til at
kontakte naturmedarbejder Tina Pedersen på tlf. 9684 8457 eller sende en
mail til tcmp@struer.dk

Med venlig hilsen
Tina Pedersen
Naturmedarbejder

Kopi sendt til:
Miljø- og Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K: e-mail:
mfvm@mfvm.dk
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø: e-mail: mst@mst.dk
Naturstyrelsen Vestjylland, Gl. Landevej 35, 7620 Lemvig: e-mail: VJY@nst.dk
Slots og kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V: e-mai:
post@slks.dk
Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig: e-mail: kdi@kyst.dk
Dansk Ornitologisk Forening: e-mail: natur@dof.dk; struer@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforening: e- mail: dnstruer-sager@dn.dk;
dn@dn.dk
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd v/Anni Juhl Jørgensen, Fredensvang 30, Bremdal,
7600 Struer: e-mail: ajj-7600@webspeed.dk
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer kommune, Tjørnevej 29, Serup, 7790
Thyholm – e-mail: frands.jensen@altiboxmail.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk;
enie@aabc.dk
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BILAG 1

Miljøscreening af Forslag til Natura 2000 handleplan
2016-2021 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted
Fjord og Agerø, Natura 2000 område nr. 28, habitatområde H28, Fuglebeskyttelsesområde F23, F27, F28
og F39
Screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Planforslaget er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3 (iht. LBK nr. 1533 af 10/12/2015)

Planens karakteristika
Hvad kendetegner planens påvirkninger?
I hvilket omfang danner planen
X
grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

DEL 1
Planens karakteristika og kendetegn ved det berørte område

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over
behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget
konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan
indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere.
Plejetiltag indgås på baggrund af frivillige
aftaler. Det forventes, at staten udarbejder
tilskudsordninger, som motiverer en plejeindsats.

I hvilket omfang har planen indflydel- X
se på andre planer

Planen har ikke indflydelse på andre planer

Planens relevans for integreringen af X
miljøhensyn, specielt mhp. at fremme
bæredygtig udvikling

Planen indeholder ikke særlige tiltag for at
fremme bæredygtig udvikling

Miljøproblemer i planen

Der er ikke kendskab til miljøproblemer inden
for Natura 2000-området som kan påvirke
planen

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

X

Side 5 af 30

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

DEL 1
Planens karakteristika og kendetegn ved det berørte område

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

Planens relevans for gennemførelse af X
anden miljølovgivning

Planen påvirker ikke eller er relevant for gennemførelse af anden miljølovning

Kumulation med andre aktiviteter
(eksisterende og planlagte)

X

Planen medfører ikke aktiviteter, som påvirker
andre eksisterende eller planlagte planer

Indvirkningens grænseoverskridende
karakter

X

Planen medfører ikke aktiviteter, som har
grænseoverskridende karakter

Indvirkningens størrelsesorden og
rumlige udstrækning

X

Handleplanens indsats omfatter kun arealer
på land indenfor Natura 2000-området, som
er på ca. 5300 ha.

Intensiv arealudnyttelse

X

Den intensive arealudnyttelse forventes ikke
påvirket i væsentligt grad, da aktiviteter primært er relateret til naturarealer, der i forvejen er udnyttet ekstensivt

Overskridelse af miljøkvalitetsnormer X
eller –grænseværdier
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

1.00

Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed

1.01

Risiko for kriminalitet

X

1.02

Trafikafvikling (f.eks. belastning, barriereeffekt)

X

1.03

Risiko for ulykker i trafikken

X

1.04

Sikkerhed generelt

X

1.05

Sikkerhed i forhold til beredskab (f.eks. brand, eksplosion,
giftpåvirkning)

X

1.06

Vibrationer, virksomheder,
landbrug, andet

X

1.07

Vibrationer, trafikanlæg, jernbane

X

1.08

Visuelle gener

X

1.09

Skyggevirkninger

X

1.10

Støjpåvirkning, virksomheder

X

1.11

Støjpåvirkning, trafikstøj

X
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1.12

Sundhedstilstand (f.eks.. arealer til bevægelse)

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Planen medvirker til at sikre de beskyttede
naturtyper i området således, at naturen i
området på sigt opnår en høj kvalitet. Naturområder af høj kvalitet er af
betydning for den rekreative udnyttelse af
området, og dermed menneskers sundhed.
Der er offentlig adgang til store dele af området.” Og ” Sikring og forbedring af naturgrundlaget giver
mulighed for større naturoplevelser.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser
og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.

1.13

Svage grupper (f.eks.. handicappede)

1.14

Friluftsliv/rekreative interesser

1.15

Begrænsninger og gener overfor befolkningen generelt
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1.16

Begrænsninger og gener mht.
landbrug og virksomheder

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Natura 2000-planen har fokus på sikring af
den eksisterende udpegede natur i området.
Sikringen af den eksisterende natur vil ikke
have betydning for arealanvendelsen, idet der
dog kan forekomme arealer, som i forbindelse
med gennemførelsen af planen kan blive omfattet af en plejeindsats. Ved såvel pleje af eksisterende natur som udlægning af landbrugsarealer til natur vil dette ske efter aftaler mellem lodsejeren og kommunerne og
mod økonomisk kompensation via EU’s landdistriktsprogram.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser
og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.

1.17

[Andet]
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

2.00 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
2.01

Beskyttede naturtyper iht.
Naturbeskyttelseslovens § 3
(Søer, vandløb, heder, moser,
strandenge, strandsumpe,
ferske enge, overdrev mv.)

X

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Natura 2000-planen medvirker generelt til
at sikre, at flora, fauna og biologiske mangfoldighed bevares og forbedres, idet planen
medvirker til at skabe gunstige forhold for
naturen. Med planens indsats for habitatnaturen sikres samtidig den § 3-beskyttede natur”

2.02

Natura 2000 områder (EFfuglebeskyttelsesområder, EFHabitatområder) og Ramsarområder

X

Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over
behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget
konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan
indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura
2000 planens miljøvurdering.
Se pkt. 2.01

2.03

Strengt beskyttede/rødlistede
plante- og dyrearter

X

Se pkt. 2.01

2.04

Dyreliv

X

Se pkt. 2.01

2.05

Planteliv

X

Se pkt. 2.01

2.06

Spredningskorridorer

X

Området er en stor spredningskorridor, men
handleplanen påvirker ikke områdets funktion
som spredningskorridor.
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2.07

Lavbundsområder

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

Der er udpeget lavbundsområder i Natura
2000-området. Disse vurderes ikke at blive
påvirket væsentligt af handleplanen.
I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Inddæmning og kunstig afvanding med grøfter, dræn eller pumper forandrer naturen og
kan føre til ændringer i vegetationen, således
at den naturlige, naturtype-karakteristiske
vådbundsvegetation erstattes af en vegetation, der i højere grad præges af mere almindelige, konkurrence-stærke arter. Genetablering af en naturlig hydrologi vil modvirke
denne udvikling, ligesom den naturlige hydrologi også medvirker til at naturtyper og
arter, der ikke er på udpegningsgrundlaget
for Natura 2000-området får forbedrede hydrologiske forhold.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser
og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.

2.08

Grønne områder

2.09

[Andet]
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

3.00 Landskab og jordbund
3.01

Landskabelig værdi

X

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
” Sikring og forbedring af naturgrundlaget,
herunder naturplejetiltag, vil øge landskabsværdien. Et varieret landskab bestående af
forskellige landskabstyper
fastholdes og udbygges. Fragmentering af
landskabet imødegås.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over
behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget
konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan
indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura
2000 planens miljøvurdering.
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3.02

Geologiske særpræg (jordlag)

x

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Det vurderes ikke, at planen påvirker jordbunden, idet planens indsats omfatter pleje af
de naturtyper, der findes på Natura 2000områdets udpegningsgrundlag.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser
og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.

3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08

Geologiske særpræg (landskab)
Jordforurening
Okkerforurening
Risiko for forurening
Jordhåndtering/flytning
Skovrejsning/skovnedlæggelse

X
X
X
X
X
X

Se pkt. 3.01

Natura 2000-handleplanen indeholder ingen
egentlig indsats overfor skovrejsning eller
skovnedlæggelser.
Tilgroede moser i pilekrat eller vedbevoksede
overdrev og heder kan dog tænkes at blive
ryddet. Dette vil arealmæssigt være uden betydning ift. det samlede skovareal i området.
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

3.09

Fredning

X

Der findes fredninger inden for Natura 2000området, men disse vurderes ikke at blive påvirket af Natura 2000-handleplanens indsatsprogram.

3.10

Bygge- og beskyttelseslinjer,
diger

X

Der vil forekomme bygge- og beskyttelseslinjer, diger inden for Natura 2000-området,
men disse vurderes ikke at blive påvirket af
Natura 2000-handleplanens indsatsprogram.

3.11

[Andet]

X

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:

4.00 Vand
4.01

Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder

”Natura 2000-planen rummer ikke indsatstakrav for vandkvaliteten, da disse krav fastlægges i vandplanerne. Natura 2000-planens
indsatser vedrørende naturpleje og forbedring af hydrologi vil medvirke til at tilbageholde kvælstof og dermed medvirke til at opnå vandplanens mål.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over
behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget
konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan
indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura
2000 planens miljøvurdering.
4.02

Udledning af spildevand
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4.03

Klimatilpasning

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Det vurderes ikke, at planen påvirker jordbund, luft og klimatiske faktorer, idet planens
indsats omfatter pleje af de naturtyper, der
findes på Natura 2000områdets udpegningsgrundlag.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser
og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.

4.04
4.05

Grundvandsforhold
Risiko for forurening af grundvandsressourcen, nærhed til
boringer
4.06 Vandforsyning
4.07 Tidl. vandhul/vandløb på
grunden – genetablering/problemer med fundering
4.08 [Andet]
5.00 Luft

X
X

5.01

Luftforurening (støv og andre
emissioner)
5.02 Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området
5.03 [Andet]
6.00 Klimatiske forhold

X

6.01

X

Energiforbrug
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

6.02
6.03

Eventuel påvirkning af klima
X
Varmeforsyning (dialog indle- X
des)
6.04 Kollektiv trafik (f.eks. ruteæn- X
dring undervejs )
6.05 [Andet]
7.00 Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05

Kulturhistoriske værdier
Arkitektoniske værdier
Arkæologiske værdier
Kirker og deres omgivelser
Fredede eller bevaringsværdige bygninger
7.06 [Andet]
8.00 Materielle goder

X
X
X
X
X

8.01

X

8.02
8.03

Arealer og bygninger med
social værdi (f.eks. gadekær,
forsamlingshus)
Matrikulære sager i gang
(f.eks. særlige forhold)
[Andet]

X

9.00 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer
9.01

[Skriv selv relevant tekst]
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Konklusion
Struer Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer screenet ovennævnte forslag til Natura 2000-handplan i forhold til
de kriterier, som fremgår af lovens bilag 2 samt i forhold til lovens brede
miljøbegreb. Screeningen fremgår af ovenstående skemaer.
Konklusionen på screeningen er, at planforslaget ikke indebærer, at der skal
gennemføres en miljøvurdering jf. lovens § 4 stk. 4, idet planforsalget vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen er foretaget i februar 2017 af Struer Kommune.
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BILAG 2

Miljøscreening af Forslag til Natura 2000 handleplan
2016-2021 Venø og Venø Sund, Natura 2000 område
nr. 62, habitatområde H55, Fuglebeskyttelsesområde
F40
Screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Planforslaget er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3 (iht. LBK nr. 1533 af 10/12/2015)

Planens karakteristika
Hvad kendetegner planens påvirkninger?
I hvilket omfang danner planen
X
grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

DEL 1
Planens karakteristika og kendetegn ved det berørte område

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over
behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget
konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan
indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere.
Plejetiltag indgås på baggrund af frivillige
aftaler. Det forventes at staten udarbejder
tilskudsordninger, som motiverer en plejeindsats.

I hvilket omfang har planen indflydel- X
se på andre planer

Planen har ikke indflydelse på andre planer

Planens relevans for integreringen af X
miljøhensyn, specielt mhp. at fremme
bæredygtig udvikling

Planen indeholder ikke særlige tiltag for at
fremme bæredygtig udvikling
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Miljøproblemer i planen

X

Skal undersøges nærmere

Væsentlig positiv indvirkning

Ikke relevant

DEL 1
Planens karakteristika og kendetegn ved det berørte område

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

Der er ikke kendskab til miljøproblemer inden
for Natura 2000-området, som kan påvirke
planen

Planens relevans for gennemførelse af X
anden miljølovgivning

Planen påvirker ikke eller er relevant for gennemførelse af anden miljølovning

Kumulation med andre aktiviteter
(eksisterende og planlagte)

X

Planen medfører ikke aktiviteter, som påvirker
andre eksisterende eller planlagte planer

Indvirkningens grænseoverskridende
karakter

X

Planen medfører ikke aktiviteter, som har
grænseoverskridende karakter

Indvirkningens størrelsesorden og
rumlige udstrækning

X

Handleplanens indsats omfatter kun arealer
på land indenfor Natura 2000-området, som
er på ca. 150 ha.

Intensiv arealudnyttelse

X

Den intensive arealudnyttelse forventes ikke
påvirket i væsentligt grad, da aktiviteter primært er relateret til naturarealer, der i forvejen er udnyttet ekstensivt

Overskridelse af miljøkvalitetsnormer X
eller –grænseværdier
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Planen medfører ikke overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller –grænseværdier
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

1.00

Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed

1.01

Risiko for kriminalitet

X

1.02

Trafikafvikling (f.eks. belastning, barriereeffekt)

X

1.03

Risiko for ulykker i trafikken

X

1.04

Sikkerhed generelt

X

1.05

Sikkerhed i forhold til beredskab (f.eks. brand, eksplosion,
giftpåvirkning)

X

1.06

Vibrationer, virksomheder,
landbrug, andet

X

1.07

Vibrationer, trafikanlæg, jernbane

X

1.08

Visuelle gener

X

1.09

Skyggevirkninger

X

1.10

Støjpåvirkning, virksomheder

X

1.11

Støjpåvirkning, trafikstøj

X
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1.12

Sundhedstilstand (f.eks. arealer til bevægelse)

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Planen medvirker til at sikre de beskyttede
naturtyper i området således, at naturen i
området på sigt opnår en høj kvalitet. Naturområder af høj kvalitet er af
betydning for den rekreative udnyttelse af
området, og dermed menneskers sundhed.
Der er offentlig adgang til dele af området. I
de gældende reservatbestemmelser for området er der dog indbygget restriktioner for
menneskers færdsel for at sikre fugle mod forstyrrelse. Natura 2000-planen indebærer ikke yderligere restriktioner for offentlighedens
adgang til området”.
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser
og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.

1.13

Svage grupper (f.eks.. handicappede)

1.14

Friluftsliv/rekreative interesser

1.15

Begrænsninger og gener overfor befolkningen generelt
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X
X

Se pkt. 1.12

X
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1.16

Begrænsninger og gener mht.
landbrug og virksomheder

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Natura 2000-planen har fokus på sikring af
den eksisterende udpegede natur i området.
Sikringen af den eksisterende natur vil ikke
have betydning for arealanvendelsen, idet der
dog kan forekomme arealer, som i forbindelse
med gennemførelsen af planen kan blive omfattet af en plejeindsats. Ved såvel pleje af eksisterende natur som udlægning af landbrugsarealer til natur vil dette ske efter aftaler mellem lodsejeren og kommunerne og
mod økonomisk kompensation via EU’s landdistriktsprogram.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser
og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.

1.17

[Andet]
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

2.00 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
2.01

Beskyttede naturtyper iht.
Naturbeskyttelseslovens § 3
(Søer, vandløb, heder, moser,
strandenge, strandsumpe,
ferske enge, overdrev mv.)

X

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Natura 2000-planen medvirker generelt til
at sikre, at flora, fauna og biologiske mangfoldighed bevares og forbedres, idet planen
medvirker til at skabe gunstige forhold for
naturen. I Natura 2000-område nr. 62, Venø
og Venø Sund vil planen medvirke til at hindre tilgroning af levesteder for ynglefugle og
planen vil ligeledes medvirke til at sikre levesteder for en lang række øvrige arter i området.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over
behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget
konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan
indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura
2000 planens miljøvurdering.

2.02

Natura 2000 områder (EFfuglebeskyttelsesområder, EFHabitatområder) og Ramsarområder

X

Se pkt. 2.01

2.03

Strengt beskyttede/rødlistede
plante- og dyrearter

X

Se pkt. 2.01

2.04

Dyreliv

X

Se pkt. 2.01

2.05

Planteliv

X

Se pkt. 2.01
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

2.06

Spredningskorridorer

X

Området er en stor spredningskorridor, men
handleplanen påvirker ikke områdets funktion
som spredningskorridor.

2.07

Lavbundsområder

X

Der er udpeget lavbundsområder i Natura
2000 området. Disse vurderes ikke at blive
påvirket væsentligt af handleplanen.
I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Kunstig afvanding med grøfter, dræn eller
pumper forandrer naturen og kan føre til
ændringer i vegetationen, således at den naturlige, naturtype-karakteristiske vådbundsvegetation erstattes af en vegetation, der i
højere grad præges af mere almindelige, konkurrence-stærke arter. Genetablering af en
naturlig hydrologi vil modvirke denne udvikling, ligesom den naturlige hydrologi også
medvirker til at naturtyper og arter, der ikke
er på udpegningsgrundlaget for Natura
2000-området får forbedrede hydrologiske
forhold.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over
behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget
konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan
indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura
2000 planens miljøvurdering.
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2.08
2.09

Grønne områder
[Andet]

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

X

3.00 Landskab og jordbund
3.01

Landskabelig værdi

X

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Sikring og forbedring af naturgrundlaget,
herunder naturplejetiltag, vil øge landskabsværdien. Et varieret landskab bestående af
forskellige landskabstyper
fastholdes og udbygges. Fragmentering af
landskabet imødegås. Græsning eller slåning
af geologiske elementer i landskabet kan føre
til at konturerne af disse med tiden udjævnes.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over
behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget
konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan
indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura
2000 planens miljøvurdering.
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3.02

Geologiske særpræg (jordlag)

x

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Iværksættelse eller ændring af pleje og/eller
hydrologiske indsatser vil ændre fysiske og
kemiske forhold i jordbunden.” Og ”Det vurderes ikke, at planen påvirker jordbund, luft
og klimatiske faktorer.”

3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08

Geologiske særpræg (landskab)
Jordforurening
Okkerforurening
Risiko for forurening
Jordhåndtering/flytning
Skovrejsning/skovnedlæggelse

X
X
X
X
X
X

Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser
og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.
Se pkt. 3.01

Natura 2000-handleplanen indeholder ingen
indsats overfor skovrejsning eller skovnedlæggelse.
Vedbevoksede overdrev og heder kan dog tænkes at blive ryddet. Dette vil arealmæssigt være
uden betydning ift. det samlede skovareal i
området.
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

3.09

Fredning

X

Der findes kun ganske lidt areal, som er fredet
inden for Natura 2000-området. Det fredede
areal vurderes ikke at blive påvirket af Natura
2000-handleplanens indsatsprogram.

3.10

Bygge- og beskyttelseslinjer,
diger

X

Der vil forekomme bygge- og beskyttelseslinjer, diger inden for Natura 2000-området,
men disse vurderes ikke at blive påvirket af
Natura 2000-handleplanens indsatsprogram.

3.11

[Andet]

X

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:

4.00 Vand
4.01

Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder

”Natura 2000-planen rummer ikke indsatstakrav for vandkvaliteten, da disse krav fastlægges i vandplanerne. Gennemførelse af
Natura 2000-planen kan føre til øget denitrifikation hvor der gennemføres en hydrologisk
indsats. Der kan også forekomme mekanisk
eller græsningsbetinget fjernelse af næringsstoffer fra naturområderne, således at belastningen til vandmiljøet mindskes.”
Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over
behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget
konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan
indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura
2000 planens miljøvurdering.
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4.02

Udledning af spildevand

4.03

Klimatilpasning

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

Planen påvirker ikke udledning af spildevand.
X

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Det vurderes ikke, at planen påvirker j klimatiske faktorer.”

4.04

Grundvandsforhold

4.05
4.06

Risiko for forurening af grund- X
vandsressourcen, nærhed til
boringer
Vandforsyning
X

4.07

Tidl. vandhul/vandløb på
grunden – genetablering/problemer med fundering
4.08 [Andet]
5.00 Luft

X

5.01

X

5.02
5.03

Luftforurening (støv og andre
emissioner)
Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området
[Andet]
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X

Den kommunale handleplan sætter ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser. Handleplanen indeholder et skøn over
behovet for konkrete naturforvaltningsindsatser og prioritering heraf samt en plan for interessentinddragelse, men der er ikke udpeget
konkrete arealer til indsatserne. Derfor kan
indvirkningen på miljøet ikke præciseres yderligere ift. indvirkningen beskrevet i Natura
2000 planens miljøvurdering.
Grundvand vurderes ikke at blive påvirket
Ingen risiko for forurening af grundvand
Planen vurderes ikke at påvirke vandforsyningen

X
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

DEL 2
Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger
Væsentlig negativ indvirkning

Screening (afgrænsning)

6.00 Klimatiske forhold
6.01
6.02
6.03

Energiforbrug
X
Eventuel påvirkning af klima
X
Varmeforsyning (dialog indle- X
des)
6.04 Kollektiv trafik (f.eks. ruteæn- X
dring undervejs )
6.05 [Andet]
7.00 Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05

Kulturhistoriske værdier
Arkitektoniske værdier
Arkæologiske værdier
Kirker og deres omgivelser
Fredede eller bevaringsværdige bygninger
7.06 [Andet]
8.00 Materielle goder

X
X
X
X
X

8.01

Arealer og bygninger med
X
social værdi (f.eks. gadekær,
forsamlingshus)
8.02 Matrikulære sager i gang
X
(f.eks. særlige forhold)
8.03 [Andet]
9.00 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer
9.01

[Skriv selv relevant tekst]

X

Konklusion
Struer Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer screenet ovennævnte forslag til Natura 2000-handplan i forhold til
de kriterier, som fremgår af lovens bilag 2 samt i forhold til lovens brede
miljøbegreb. Screeningen fremgår af ovenstående skemaer.
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Konklusionen på screeningen er, at planforslaget ikke indebærer, at der skal
gennemføres en miljøvurdering jf. lovens § 4 stk. 4, idet planforsalget vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen er foretaget i februar 2017 af Struer Kommune.
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