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NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 

1 Sammenfattende vurdering 

Der er i forbindelse med udvidelse og ændring på ROCKWOOL i Øster Doense1 
gennemført en fuld Natura 2000-konsekvensvurdering og en vurdering af konse-
kvenser for øvrige naturinteresser. Den fulde Natura 2000-konsekvensvurdering er 
gennemført, da det ikke kunne udelukkes på basis af den foreløbige vurdering, om 
udvalgte naturtyper vil blive væsentligt påvirket af projektet. Dette var tilfældet, 
hvor grænseværdier var overskredet, det vil sige i forhold til deposition af kvælstof. 
For øvrige stoffer, som udledes af ROCKWOOL, sker der ingen overskridelse af 
grænseværdier, og depositionen kan derfor udelukkes at medføre en væsentlig på-
virkning af udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder, selvom der er tale om en 
stigning i deposition af tungmetallerne i alle afstande. For de kritiske tungmetaller  
cadmium og kviksølv ses dog et fald. Konklusionen - at Natura 2000-området ikke 
bliver væsentligt påvirket - baserer sig på, at de økotoksikologiske jordkvalitetskri-
terier ikke bliver overskredet i anlæggets levetid.  

Beregning af deposition af kvælstof, forsurende forbindelser og tungmetaller er alle 
foretaget ud fra modellerede værdier. Det vil sige, at beregningen er lavet af den 
udledning som ROCKWOOL har tilladelse til, og ikke af den faktiske udledning. 
Denne vil altid ligge lavere end de modellerede værdier, der baserer sig på konser-
vative forudsætninger. 

1.1 Påvirkning af Natura 2000-interesser 

For en lang række naturtyper er tålegrænsen for kvælstofdeposition allerede over-
skredet som følge af baggrundsdepositionen, der i Danmark er opgjort pr. kommu-
ne på basis af DCEs løbende overvågning og opgørelser for den atmosfæriske de-
position. Da tålegrænsen er overskredet, kan ændringer i deposition på forhånd ik-
ke udelukkes, at have en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget i Natura 
2000-områder.  

                                                      
 
 
1 I det følgende benævnes værket ved Øster Doense som ROCKWOOL 
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Projektet vil medføre en markant nedgang i kvælstofdepositionen i Natura 2000-
område N222, Villestrup Ådal i forhold til den eksisterende situation. Totaldeposi-
tionen i de dele af området, som ligger nærmest ROCKWOOL, falder som følge af 
projektændringerne fra 20,49 kg N/ha/år til 16,89 kg N/ha/år.  

De habitatnaturtyper, som i dag påvirkes over deres øverste tålegrænse for kvæl-
stofdeposition, vil på sigt have øget sandsynlighed for at kunne sikre eller opnå 
Natura 2000-planens overordnede mål om gunstig bevaringsstatus. For kalkrige 
søer, brunvandede søer, hængesæk, tidvis våd eng og surt overdrev vil påvirknin-
gen fortsat ligge over den øverste tålegrænse. For hede og skovtyperne vil den øvre 
tålegrænse ikke længere være overskredet, og der er derfor en øget sandsynlighed 
for at gunstig bevaringsstatus kan opretholdes eller opnås.  

De øvrige kortlagte habitatnaturtyper, som påvirkes mellem øvre og nedre tåle-
grænse (enekrat, tørre overdrev, kalkoverdrev, kildevæld og rigkær) vil på sigt 
kunne opleve en tilsvarende nedsat negativ påvirkning fra kvælstofdeposition.  

Effekten af et fald i atmosfærisk kvælstofdeposition vil ikke umiddelbart kunne 
erkendes på naturen i habitatområdet. Først i løbet af en årrække er der mulighed 
for, at udvaskningen af kvælstof er steget, og primærproduktionen i naturtyperne 
gradvist nedsættes. Det betyder alt andet lige, at den botaniske artsdiversitet vil 
stige, og at andelen af bredbladede urter og mosser vil stige. 

Ændringen i atmosfærisk kvælstofdeposition vurderes at være uden betydning for 
habitatområdets øvrige naturtyper og bilag II-arter, der udgør udpegningsgrundla-
get. 

Projektet vil medføre et fald i depositionen af forsurende forbindelser (NOX og 
SOX). Deposition af forsurende forbindelser vil ikke betyde overskridelse af græn-
seværdier i Natura 2000-områder, og en væsentlig negativ påvirkning vurderes der-
for at kunne udelukkes.  

Projektet betyder i forhold til situationen i dag  en reduceret deposition af tungme-
tallet cadmium og kviksølv helt ud i 15 km's afstand fra virksomhedens udled-
ningspunkt. Der ses dog en stigning i depostionen af bly, nikkel, kobber, arsen og 
krom. Der er dog ikke konstateret overskridelser af de økotoksikologiske jordkvali-
tetskriterier, og det er beregnet, at der er henh. 25.043 år, 4.837 år, 9.337 år, 8597 
år, 17.614 år og 61.478 år for ovennævne stoffer til overskridelse af det pågælden-
de økotoksikologiske jordkvalitetskriterie ved nærmeste Natura 2000-område. 

Deposition af tungmetaller vil ikke betyde overskridelse af grænseværdierne i Na-
tura 2000-områder i løbet af anlæggets levetid, og en væsentlig negativ påvirkning 
vurderes derfor at kunne udelukkes.  

1.2 Den øvrige natur 

Det vurderes, at projektet vil have positive konsekvenser for dyre- og plantelivet i 
omgivelserne omkring industrianlægget i forhold til den nuværende situation: 
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› Produktionsændringerne vil bevirke et markant fald i den skadelige kvælstof-
påvirkning af de omkringliggende naturarealer.  

› Ved nedsat kvælstofbelastning vil kvaliteten af en del af de eksisterende na-
turområder på længere sigt kunne forbedres, mens forringelsen af andre vil 
blive begrænset. 

› Ændringen vil ikke kunne erkendes på flora og fauna i området på kort sigt. 
Det skyldes den langvarige, høje belastning, og at tålegrænseintervallet fortsat 
vil være overskredet for en række naturtyper 

› Påvirkningen med atmosfærisk kvælstof af levesteder for de sjældne og truede 
bilag IV-paddearter vil mindskes markant 

Produktionsændringerne medfører et stort og væsentligt skridt i indsatsen for at 
nedbringe kvælstofbelastningen af naturen i området. En række naturarealer og 
levesteder for bilag IV-arter bliver dog stadig påvirket over deres tålegrænse. 

Produktionsændringen medfører et fald i depositionen af forsurende forbindelser 
(SO₂ og NOx) i alle de vurderede afstande. Den samlede forsurende effekt inklusi-
ve baggrundsdeposition er markant lavere end tålegrænserne for lysåbne naturtyper 
og skov. En væsentlig påvirkning som følge af forsuring vurderes derfor at kunne 
udelukkes.  

Produktionsændringen medfører en ændring i deposition af tungmetaller. Der sker 
en øget deposition af tungmetallerne bly, kobber, arsen, nikkel og krom. De mest 
kritiske tungmetaller er cadmium og kviksølv, baseret på toksicitet og antal år ind-
til overskridelse af det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie. Begge tungmetallers 
deposition falder som følge af projektet. 

Depositionen af cadmium kan medføre overskridelse af det økotoksikologiske 
jordkvalitetskriterie i løbet af 175 år i det naturområde, der ligger tættest på 
ROCKWOOL (afstand på ca. 300 m). For kviksølv sker det efter 391 år. For begge 
tungmetaller er dette mere end fem gange så lang tid som levetiden for de eksiste-
rende og kommende ovnlinjer. For de øvrige tungmetaller overskrides det økotok-
sikologiske jordkvalitetskriterie først efter mere end 2.000 år (ved 300 m). I større 
afstande vil der gå endnu længere tid for alle tungmetaller og det kan derfor kon-
kluderes, at deposition af tungmetaller fra røggasudledningen ikke vil medføre væ-
sentlige miljømæssige konsekvenser for naturområderne indenfor anlæggets leve-
tid.  

Cadmium og kviksølv er de eneste metaller, der med de meget konservative bereg-
ninger overskrider kvalitetskriteriet for koncentration i vand i søer, der ligger tæt-
test på ROCKWOOL (nærmeste vandhul ligger i en afstand på ca. 300 m). Der er 
for begge metaller dog tale om en forbedring i forhold til den nuværende situation, 
og en væsentlig påvirkning som følge af projektet vurderes derfor at kunne udeluk-
kes. Den omtalte sø er ikke en del af Natura 2000-områder. Herunder vurderes en 
overskridelse af kvalitetskriteriet for mere værdifulde søer som Gandrup Sø at 
kunne udelukkes, både på grund af større afstand og dermed mindre deposition og 



  
10 

 

NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 

på grund af søens større dybde og dermed vandvolumen, hvilket alt andet lige be-
tyder en lavere koncentration.  



 
11 

 

 

NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING 

2 Introduktion 

I forbindelse med en udvidelse og ændring af virksomheden og produktionen 
ROCKWOOL A/S i Øster Doense, skal der udarbejdes en VVM jf. VVM-
bekendtgørelsens bilag 1 (Bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.1010). Denne rapport 
tjener som baggrundsrapport for VVM’ens miljørapport: ”ROCKWOOL A/S, Pro-
duktionsudvidelse og brug af alternative råvarer”. 

Baggrundsrapporten beskriver og vurderer konsekvenserne ved projektet for den 
generelle flora og fauna i projektområdet. Rapporten indeholder desuden en fuld 
Natura 2000-konsekvensvurdering af, om produktionsændringerne kan skade Natu-
ra 2000-området N222 Villestrup Ådal og dets udpegningsgrundlag. Det er æn-
dringen fra anlæggets påvirkning af naturen i dag til den fremtidige situation, hvis 
projektet gennemføres, der vurderes i denne rapport. 

Natura 2000-konsekvensvurderingen er udarbejdet, så den følger kravene i "Vej-
ledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (Natur-
styrelsen 2011b). 

Den fulde vurdering er udarbejdet, da en foreløbig vurdering ikke har kunnet ude-
lukke en væsentlig påvirkning. Den væsentlige påvirkning skyldes dog en væsent-
lig reduktion i kvælstofbelastningen i forhold til den nuværende situation.  
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3 Projektbeskrivelse 

 
Figur 3-1 Luftfoto over ROCKWOOL A/S ved Øster Doense. 

3.1 Baggrund om producenten ROCKWOOL 

ROCKWOOL A/S i Øster Doense har siden 1977 produceret stenuld. Stenuld an-
vendes især som isoleringsmateriale, men også til andre formål som f.eks. brand-
isolering, lydregulering og vibrationsdæmpning. Fabrikken er placeret ved Øster 
Doense mellem Hobro og Arden i Himmerland, og den er en del af ROCKWOOL 
International koncernen.  

Stenuld produceres ved, at råmaterialer smeltes i en ovn ved temperaturer på >1500 
°C. Den flydende stenmasse trækkes herefter ud til fibre, som presses/spindes 
sammen og tilsættes et bindemiddel, der hærder senere i processen. Den dannede 
stenuld presses, formes, tilskæres og emballeres herefter til produkter som f.eks. 
Flexibatts til isolering af lofter eller hulrumsfyld til indblæsning i vægge. Nuvæ-
rende råmaterialer til produktion af stenuld omfatter en række materialer, bl.a. sten, 
bauxit, cement og diverse affaldsmaterialer herunder brugt stenuld og ovnbund fra 
egne ovne, bundaske- og slagge fra kulkraftværker og jernsmelterier. Reelt kan dog 
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stort set alle mineralske materialer anvendes, og der overvejes i fremtiden også an-
vendt andre råvarer, end der anvendes i dag. 

Fabrikken anvender i dag koks som primært brændsel. Fabrikken er ligeledes mil-
jøgodkendt til anvendelse af calcineret carbon (anodekarbon) fra aluminiumsfrem-
stilling, bl.a. under forudsætning af, at dette er klassificeret som produkt.  

 

 

Figur 3-2  Kort som viser den geografiske placering af ROCKWOOL A/S’s fabrik nord for 
Hobro. 

Råmaterialerne anvendes fortrinsvist i form af briketter, som fremstilles på fabrik-
kens eget briketteringsanlæg. Brændsler anvendes enten i form af briketter (koks-
briketter, som også fremstilles hos fabrikken selv) eller direkte som koks-stykker. 
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Figur 3-3 Skitsering af produktionen på ROCKWOOL.  

3.2 Projektet  

ROCKWOOL A/S ønsker at udvide og ændre virksomheden og produktionen. 
Ændringerne består af 4 delprojekter, hvor de 3 projekter ligger indenfor virksom-
hedens nuværende område. Det 4. projekt – lagerudvidelsen - skal etableres på den 
lokalplanlagte mark på modsatte side af Rockwoolvej, se figur 3-1. 

De 4 ændringer er: 

› Udvidelse af den samlede produktionskapacitet med 7 tons/time, hvilket sva-
rer til en forøgelse på ca. 30 %. Udvidelsen sker ved ombygning af den ene 
produktionslinje med ny ovn, ny skorsten og miljøfiltre samt en række nye 
pakkemaskiner m.v. De nye bygningsanlæg placeres vest for det eksisterende 
fabriksanlæg. 

› Ændring af typen af bindemiddel i produktionen med en variant, som indehol-
der mindre formaldehyd, og dermed vurderes at være mere miljøvenlig. 

› Udendørs lagerplads for færdigvarer på modsat side af ROCKWOOLvej. Så-
ledes undgås det fremover at skulle leje lagerplads hos andre virksomheder. 

› Der ønskes mulighed for brug af alternative råvarer både som brændsel og 
som del af smelteråvare, således at fabrikken fremover vil blive klassificeret 
som ”Anlæg til medforbrænding af affald”. Der er særligt fokus på ny anven-
delse af et alternativt brændsel, SPL (SpentPotLinen), som er et restprodukt 
fra aluminiumsindustrien. SPL er af nogle leverandører klassificeret som ”Gif-
tigt” pga. indholdet af bl.a. fluor. 
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Produktionen vil forsat finde sted på Rockwoolvej, Øster Doense. 

Ved produktionsudvidelsen vil der blive lavet en ny skorsten på 75 m samt et nyt 
ovnhus og nyt filter. Disse vil blive opført i umiddelbar tilknytning til det eksiste-
rende ovnhus. Udvidelsen af færdiglageret vil ske på marken på modsat side af 
Rockwoolvej. Her ejer ROCKWOOL i alt 5 ha. I lokalplan 15 fra 2009 er der be-
skrevet en række krav til, hvordan området må indrettes. Der bygges ikke nye byg-
ninger på dette område. Medforbrænding af affald kræver mindre anlægs- og byg-
ningsmæssige ændringer pga. nye krav til røggasrensning samt opbevaring af 
brændsler. Det nuværende lagerområde for råmaterialer og brændsler vil i fremti-
den også blive anvendt til lager. 
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4 Projektets potentielle naturvirkninger 

Indledningsvist betragtes projektets ændringer i forhold til potentielle naturpåvirk-
ninger på overordnet niveau. Projektets påvirkninger beskrives og vurderes gene-
relt i VVM-redegørelsen. De typer af ændringer, som potentielt kan medføre væ-
sentlige påvirkninger på naturværdierne, er vist i tabel 4-1: 

Tabel 4-1 Indledende screening af projektets potentielle påvirkningsfaktorer i forhold til 
flora og fauna. 

Ændringer/ påvirk-

ningsfaktorer 

Potentiel virkning Vurderet relevans ifht. væ-

sentlig påvirkning 

Ændret arealinddragel-

se 

Arealmæssig udvidelse af virksom-

heden, således at naturarealer øde-

lægges/inddrages midlertidigt eller 

permanent til bygninger, lager, 

transportveje mm. Også bygninger 

i højden, f.eks. nye, højere skor-

stene, master o. lign, kan potentielt 

resultere i en væsentlig påvirkning 

af faunaen. 

Ingen – udvidelser sker alene 

på agerjord udlagt til erhverv. 

Ny skorsten har samme højde 

som den eksisterende. 

Lys, støj, støv, trafik 

mv. 

Ændret intensitet/omfang, styrke, 

periode, længde osv. kan teoretisk 

set påvirke fugle, flagermus, insek-

ter mm. 

Ingen – der sker ikke væsentli-

ge ændringer i omfang, styrke, 

længde af støj og støv. 

Der opsættes lysmaster på ny 

lagerplads, men der er ikke 

vurderet at være nogen væ-

sentlig påvirkning på bilag IV 

arter, herunder fourageringsmu-

ligeheder og ledeljnjer. 

Mht. trafik vil der være øget 

trafik på den lille adgangsvej 

mellem anlægget og landevejs-

nettet. Trafikken øges her i for-

bindelse med projektet, men 

vejen krydser ikke sprednings-

korridorer for evt. bilag IV-

arter. 

Overfladeafstrøm- Udledning til grøfter og vandløb Der vil blive etableret separat-
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Ændringer/ påvirk-

ningsfaktorer 

Potentiel virkning Vurderet relevans ifht. væ-

sentlig påvirkning 

ning/udledning kloakering og ske udledning af 

regnvand til kommunal regn-

vandsledning. Overfladevand fra 

potentielt forurenede oplag sker 

til lukket system til anvendelse 

som procesvand. Der sker ingen 

udledning af forurenet vand til 

recipienter og der vurderes ikke 

at være nogen væsentlige på-

virkninger fra overfladevandaf-

strømning/udledninger 

Emission/deposition af 

miljøfremmede stoffer 

og næringsstoffer 

 

Ændret belastning af miljøfremme-

de stoffer og næringsstoffer kan 

betyde ændrede livsvilkår for og 

konkurrenceforskydning mellem 

arter i den hjemmehørende, natur-

lige flora og fauna. 

Relevant. Der sker markante 

fald i depositionen af ammoni-

ak. Depositionen af NOX og SOX 

falder således at den samlede 

deposition af forsurende forbin-

delser (NOx og SOX) reduceres. 

For tungmetaller falder deposi-

tionen af cadmium og kviksølv 

mens  der ses stigninger i  de-

positionen af de øvrige metaller 

(bly, kobber og arsen, nikkel og 

krom) 

 

Påvirkning af naturværdier i det pågældende projekt kan således reelt afgrænses til 
belastning med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer på naturarealer og leve-
steder for flora og fauna. Det er således dette emne, de kommende afsnit vil foku-
sere på. 

      

 

 

Figur 4-1  Klokkelyng og dens levested 
i moser og heder med lav pH-værdi 
er et eksempel på kvælstoffølsom na-
tur.





  
 

 

http://projects.cowiportal.com/ps/A013579/Documents/3 Projekt dokumenter/Naturrapport/Baggrundsrapport_Natur_vers_2-0_final.docx 
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4.1 Præcisering af vurderingsmetode 

Med henvisning til tidligere Naturklagenævnsafgørelser [NMK-33-00275, NMK-
34-00056, NMK-10-00337, se box] er det i samråd med Miljøstyrelsen og Natur-
styrelsen besluttet, at vurderingen af projektet alene fokuserer på ændringen i de-
position, men set i sammenhæng med de eksisterende udledninger jf. det kumulati-
ve princip, og ikke den totale belastning, der vil være, efter at projektet er gennem-
ført.  

Derfor er der i denne vurdering fokuseret på ændringen, men de totale tal kan til 
orientering ses i de relevante tabeller. Der er dertil inddraget udvalgte værdier fra 
efter-situationen til at understrege pointer i vurderingen. 

Boks. Naturklagenævnsafgørelser med betydning for VVM for virksomheder 

I 2011 traf Natur- og Miljøklagenævnet en række afgørelser (NMK-33-00275, NMK-34-

00056, NMK-10-00337) vedr. DONGs omlægning til biobrændsel på Avedøreværket.  

 

Der var blevet klaget over den udarbejdede VVM, Miljøgodkendelse og kommuneplantillæg 

af miljøorganisationen Greenpeace. Hovedsynspunktet i klagen var, at udnyttelse af miljø-

godkendelsen ville medføre en væsentlig forøget påvirkning af Natura 2000-området med 

kviksølv og andre tungmetaller. Dette burde efter Greenpeace’s opfattelse vurderes nær-

mere i form af en konsekvensvurdering af projektet i overensstemmelse med habitatbe-

kendtgørelsens §§ 6 og 7 jf. habitatdirektivets artikel 6 stk. 3. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet behandlede de 3 påklagede afgørelser samlet med henblik på 

en stillingtagen til, om de primære forpligtelser, der følger af habitatdirektivet og habitat-

bekendtgørelsen, var opfyldt. Nævnet udtalte bl.a. i sin afgørelse om forholdet mellem 

habitatdirektivets væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering, at 

”Denne trinvise procedure er præciseret i EF-domstolens afgørelse i C-127/02 af 7. sep-

tember 2004 (herefter ”Waddenzee-dommen”), der fastslår, at myndigheden skal foretage 

en vurdering af, om det kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt 

(væsentlighedsvurderingen).  

Hvis en sådan påvirkning på baggrund af objektive kriterier ikke kan udelukkes, skal der, 

såfremt projektet ønskes fremmet, foretages en konsekvensvurdering.  

Konsekvensvurderingen skal omfatte alle aspekter af projektet, som i sig selv eller i sam-

menhæng med andre projekter eller planer kan påvirke det internationale naturbeskyttel-

sesområdes bevaringsmålsætning, og virkningen skal bedømmes på grundlag af ”den bed-

ste videnskabelige viden på området”. 

 

Greenpeace anførte i klagen, at Miljøstyrelsen fejlagtigt alene havde taget udgangspunkt i 

de ansøgte ændringer i forhold til den gældende miljøgodkendelse, idet Greenpeace hæv-

dede, at screeningen ifht. miljøgodkendelsen efter habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal 

vedrøre det samlede anlæg, som det f.eks. fremgår af nævnets praksis i sager om miljø-

godkendelse af husdyrbrug. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal hertil oplyse, at habitatdirektivets krav om konsekvens-

vurdering og den forudgående screening (væsentlighedsvurderingen), jf. artikel 6, stk. 3, 

ikke omfatter igangværende lovlige aktiviteter, som allerede er tilladt/godkendt. Heraf 

følger, at væsentlighedsvurderingen og en eventuel konsekvensvurdering alene omfatter 

den merudledning, som måtte være konsekvensen af en udvidelse af driften af en eksiste-

rende lovlig virksomhed, men set i sammenhæng med de eksisterende udledninger, jf. det 

kumulative princip. 

Sammenfattende konkluderede nævnet, at det på basis af VVM-redegørelsen m.v. ikke 

kunne udelukkes, at brændselsomlægningen på Avedøreværket i sig selv eller i sammen-

hæng med andre planer og projekter, herunder værkets nuværende emmissioner, indebæ-

rer en risiko for skade på det nærliggende Natura 2000-områdes integritet. Godkendelser-

ne blev derfor ophævet som gældende. 
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4.2 Datagrundlag 

Beskrivelse af naturværdier, vurderinger af tilstanden og foreløbige vurderinger af 
projektets påvirkninger er baseret på følgende grundlag: 

› Nyeste data indhentet fra Miljøportalen, MiljøGIS, FugleogNatur, Svampeatlas, 
DOF-basen, Natura 2000-indsatsplaner og Natura 2000-handleplaner, samt Bo-
taniske lokaliteter (Wind, 1992). 

› Kortlægning og tilstandsvurdering af § 3 beskyttede enge, moser, heder og 
overdrev i en afstand på 2500 meter fra ROCKWOOL (Mariager Fjord Kom-
mune, 2012). 

› Kortlægning og tilstandsvurdering af Natura 2000-områdernes naturtyper i 
2005-06 (Nordjyllands Amt) og 2011 (Naturstyrelsen/COWI). 

› Screening af potentielle bilag IV-levesteder og konkret besigtigel-
se/ketcherundersøgelse af bilag IV-paddearter i 55 søer/vandhuller i en afstand 
af op til 2500 meter fra ROCKWOOL A/S (COWI, 2012). 

› Overordnet feltbesigtigelse af Stubberup Bæk og Lundgård Bæk i påvirknings-
zonen samt kendskab til området i øvrigt (COWI, 2013). 

Afgrænsning af undersøgelsesområdet på 2500 m er gjort ud fra de første modelbe-
regninger, som sidenhen er blevet opdateret til at omfatte et større område. Natura 
2000-områder og §3-natur i dette område er inddraget i relevant omfang i vurde-
ringen baseret på eksisterende oplysninger. I Natura 2000-vurderingen, der er be-
skrevet i kapitel 8 og 9, er der først foretaget en foreløbig vurdering af de nærmest 
beliggende Natura 2000-områder og baseret herpå inddrages evt. de øvrige områ-
der. 

Med baggrund i disse data og oplysninger gennemføres en Natura 2000-
konsekvenvurdering. Herudover belyses projektets virkninger på de eksisterende 
naturværdier. Der lægges vægt på betydningen for naturkvaliteten af naturtyper og 
levesteder for arter, for bestande af sjældne arter samt sammenhængen mellem om-
råderne. 
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5 Planforhold og lovgivning 

Naturforhold og -udvikling i området er reguleret af en lang række forskellige be-
stemmelser og love, herunder Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, 
Planloven, Miljømålsloven, Råstofloven, Landbrugsloven, Vandløbsloven, Skov-
loven m.fl. Derudover regulerer kommuneplanen for Mariager Fjord Kommune, de 
nationale vandplaner og Natura 2000-planer i et vist omfang, hvad der kan foregå 
af aktiviteter i området. Disse love og forhold er beskrevet i VVM-redegørelsen, 
men her redegøres helt overordnet for de temaer, som er relevante i forhold til po-
tentiel belastning med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer.  

5.1 Natura 2000-områder og planer 

I EU er værdifulde naturområder, vilde dyr og planter omfattet af en lovmæssig 
beskyttelse via Natura 2000-direktiverne, som består af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet2 fra 1979 og EF-habitatdirektivet3 fra 1992. I Danmark 
er direktiverne indarbejdet i lovgivningen via bekendtgørelser, den seneste fra 
20074. Derudover er der udpeget beskyttelsesområder for vandfugle via Ramsar-
konventionen fra 1971.  

Dette tema behandles grundigt i forbindelse med Natura 2000-
konsekvensvurderingen (Kapitel 8). 
  

                                                      
 
 
2 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle 
3 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med sene-
re ændringer 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om Bekendtgørelse om udpeg-
ning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter 
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5.2 Beskyttede naturtyper 

En række naturtyper (moser, strandenge, ferske enge, overdrev og heder), der har et 
areal på over 2.500 m2, søer på over 100 m2 samt særligt udpegede vandløb, er ge-
nerelt beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. Dette indebærer at deres tilstand 
ikke må ændres. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til projekter med 
samfundsmæssig nødvendig/gavnlig funktion. Det er kommunerne, der er § 3-
myndighed, og som kan give dispensation til ændringer efter ansøgning.  

Omkring ROCKWOOL ligger en række mindre områder omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3. Områderne er nærmere beskrevet i kapitel 10. 

5.3 Bilag IV arter 

Habitatdirektivet stiller ikke kun krav om udpegning af særlige bevaringsområder, 
men også om, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for de dy-
re- og plantearter, der er nævnt i direktivets bilag IV. En række af disse dyre- og 
plantearter forekommer i Danmark.  

Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af dyrear-
ternes yngle- eller rasteområder, forstyrrelse herunder drab af individer af dyrear-
terne samt forbud mod at ødelægge plantearterne i alle deres livsstadier. Det skal 
derfor vurderes, om der er bilag IV-arter, der kan blive skadet på de nævnte måder 
af projektet. 

Forekomst af disse arter er ligeledes beskrevet i kapitel 10. 
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6 Betydning af deposition af 

næringsstoffer og miljøfremmede 

stoffer i naturen 

Næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, der gennem røggas udledes til luften, 
deponeres efterfølgende på jord eller vand, hvor de kan have en række konsekven-
ser for naturen.  

Kvælstof truer naturområder via eutrofiering (her bidrager NOX og NH3) og forsu-
ring (her bidrager NOX) af jordbunden. Svovldioxid (generelt som SOx) kan virke 
forsurende på jordmiljøet og derved ændre livsbetingelser for planter og jordboen-
de dyr 

Tungmetaller kan påvirke ved at udøve giftvirkning og ved, at stofferne bioakku-
muleres. 

6.1 Kvælstofforbindelsernes oprindelse og 
afsætning 

Kvælstofforbindelser (bortset fra frit kvælstof, N2) i atmosfæren stammer fra for-
skellige kilder. Den væsentligste i et landbrugsland som Danmark, er generelt for-
dampning fra gylle (stald og udbringning), der resulterer i reducerede kvælstoffor-
bindelser som ammoniak (NH3) og ammonium (NH4

+). En anden kilde er emission 
af NOx fra forbrænding af fossile brændstoffer i industri og trafik, og det giver op-
hav til de oxiderede kvælstofforbindelser i atmosfæren. I atmosfæren spreder kvæl-
stofforbindelserne sig med vinden samtidig med, at de undergår kemiske foran-
dringer. Kvælstofforbindelsen N2 er den mest almindelige i atmosfæren, men også 
den mindst reaktive. Depositionen af N2 til økosystemer er derfor normalt ubetyde-
lig i forhold til nedfaldet af andre kvælstofforbindelser.  

 Ca. 98 % af de danske udslip af ammoniak (NH3) kommer fra landbruget. Over-
skridelser af tålegrænserne forekommer primært, hvor der er en indflydelse fra 
lokale og regionale kilder (Bak et al., 1999). 

Kvælstof bliver våd- og tørafsat som NO3
- og NH4

+, mens tørdeposition af gasser 
hovedsagelig foregår via forbindelserne NO2, HNO3 og NH3. Hver kvælstofforbin-
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delse forlader atmosfæren med forskellig hastighed. Denne hastighed afhænger af 
mange forskellige faktorer såsom reaktionskemien af den specifikke forbindelse og 
vegetationsoverfladens evne til at optage netop den forbindelse. Ammoniak (NH3) 
omdannes f.eks. til ammonium-partikler ved neutralisation af gasformig svovlsyre, 
saltsyre eller salpetersyre i atmosfæren. Opholdstiden for ammoniak i atmosfæren 
er relativ kort i forhold til partikler og kvælstofforbindelser opløst i nedbør.  

Atmosfæren er den vigtigste ydre kvælstofkilde på naturarealer, idet gødskning 
ikke er tilladt, og fordi frigivelse af kvælstof ved forvitring af jordens mineraler er 
ubetydelig.  

6.2 Svovlforbindelsernes oprindelse og afsætning 

Hovedparten af svovlforbindelserne i atmosfæren stammer fra antropogen for-
brænding af fossile brændstoffer i forbindelse med transport, energiproduktion, 
industri m.m.. Resten stammer fra naturlige kilder, hvoraf sulfat fra havsalt er den 
vigtigste. Sulfat fra havsalt udgør således 15-25 % af den samlede svovldeposition 
De største kilder til SOX-emission er energiproduktion og fremstillingsvirksomhed, 
der udgør hhv. 31 % og 19 % af den nationale danske SO2-emission i 2009.  

Den samlede deposition af svovl bestemmes som summen af våddepositionen af 
sulfat og tørdepositionen af partikulært sulfat og svovldioxid. Den udledte svovdi-
oxid iltes i atmosfæren til svovlsyre (H2SO4) som opløses i regnvandet og herefter 
våddeponeres på overfladen når det regner. Depositionen er således afhængig af 
regnmængden, intensiteten og antallet af byger. Det skønnes, at ca. 50 % af svovl-
dioxid-depositionen i Danmark skyldes udenlandske kilder (DCE 2011).  

Emissionen af ammoniak (NH3) og kvælstofoxider (NOX) steg markant i anden 
halvdel af det 20. århundrede, men har pga. stigende opmærksomhed og indsats 
været faldende siden 1990'erne (Bobbink et al., 2011; Ellermann et al., 2009). Kort 
-og langdistancetransport af kvælstofforbindelserne har bevirket en forøget afsæt-
ning (deposition) på naturarealer. 

Emissionen af svovldioxid (SO2) i Danmark ligger i dag på 12 - 13 % af, hvad den 
lå på for 20 år siden (DCE 2011). . Depositionen af SO2 i Danmark er især af-
hængig af udenlandske emissioner, og faldet af disse er fint korreleret med faldet i 
den danske deposition. Siden 1989 er depositionen i Danmark reduceret med ca. 72 
%. Det største fald er målt i perioden frem til 2000, hvorefter depositionen stort set 
har været på samme niveau indtil 2007. Herefter ses igen et mindre fald i depositi-
onen frem til 2010. (Ellerman et al, 2009). 
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6.3 Effekter af N-deposition og S-deposition 

Tilgængeligheden af næringsstoffer, i særdeleshed kvælstof, har vist sig at være 
den vigtigste plantefordelende faktor (og deraf følgende fordeling af fauna) i de 
fleste terrestriske økosystemer (Ellenberg, 1991; Grime, 1974). Tilgængeligheden 
af kvælstof har således væsentlig betydning for, hvilken naturtype, der forekommer 
på et givent areal. Ved stabile hydrologiske forhold er kvælstoftilgængeligheden 
ligeledes afgørende for, hvilken naturtilstand den enkelte naturtypeforekomst anta-
ger. Det skyldes at kvælstof fra naturens hånd er det primære begrænsende næ-
ringsstof for planternes vækst især i næringsfattige (oligo- og mesotrofe) naturom-
råder. De naturlige plantesamfund og naturtyper på disse lokaliteter er tilpasset næ-
ringsfattige forhold, de nøjsomme plantearter lever, formerer sig og konkurrerer 
ved lav kvælstoftilgængelighed.  

Svovl er til sammenligning et mikronæringsstof og har derfor ikke på samme måde 
betydning for planternes vækst og som plantefordelende faktor. Det er kun sjældent 
at svovl er den begrænsende faktor for planters vækst. 

Den nøjagtige effekt af påvirkningen fra kvælstof og svovl afhænger af forhold 
som varighed og størrelse af en øget tilførsel, den kemiske og fysiske form af in-
puttet, følsomheden af det plantesamfund, som findes når påvirkningen starter, 
klimatiske forhold samt den landbrugsmæssige drift før og efter påvirkningen (af-
græsning, høslæt mm). For svovl er det især den forsurende virkning der har be-
tydning for plantesamfundene. 

Kvælstofudledning kan påvirke levesteder og den naturlige flora på følgende måder 
(Achermann and Bobbink, 2003), mens svovludledning især påvirker i forhold til 
forsuring: 

› Direkte giftighed af N-gasser og aerosoler (NH3, NO2, NO, HNO3 and NH4
+) 

for enkelte arter  

› Eutrofiering – øget planteproduktion og forskydning af konkurrenceforhold 

› Forsuring – tab af bufferkapacitet og faldende pH 

› Øget modtagelighed overfor stress (tørke, sygdomme, planteædere, frost mm.) 
og forstyrrelsesfaktorer 

Den væsentligste af disse påvirkninger er eutrofieringen, men også forsuring kan 
ved væsentlige depositionsstørrelser på semi-naturlige økosystemer have en mar-
kant betydning. Effekterne af både eutrofiering og forsuring kan påvirke naturom-
rådernes struktur og funktion, karakteristiske arter og påvirke grundvand og over-
fladevand. 
 
Eutrofiering: Ekstern tilførsel af kvælstof (f.eks. luftbåren ammoniak) i naturligt 
næringsfattig natur igangsætter en række komplekse, interaktive, økologiske pro-
cesser og hændelser, som opererer i forskellig tidsmæssig og rumlig skala. I sidste 
ende påvirker øget N-tilførsel vegetationssammensætning og biodiversiteten i øv-
rigt ved at det naturlige interspecifikke konkurrenceforhold forskydes til fordel for 
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en række langt mere almindelige konkurrencestærke arter, som ”overvokser” og 
bortskygger naturligt tilpassede nøjsomhedsarter eller "stressstrateger". 

Forsuring: Kvælstof og svovl indgår i en lang række bio-geokemiske redoxreak-
tioner i jorden, som ofte producerer eller optager forsurende brintioner. Som ek-
sempel kan nævnes nitrifikation, hvor ammonium bliver til nitrat under produktion 
af to brintioner for hver ammonium-ion, der omdannes.  

Tegn på forsuring i økosystemet på grund af atmosfærisk nedfald af kvælstof og 
svovl er: pH-fald i jordvæsken, reduktion af jordens neutraliseringsevne (buffer 
kapaciteten) og stigende kemisk forvitring. Forsuringen kan resultere i nitratud-
vaskning til grundvand, skovdød på grund af næringsmangel samt så høje alumini-
umkoncentrationer i søer og vandløb, at de bliver giftige for fisk, samt tilbagegang 
eller udryddelse af surhedsfølsomme plantearter, specielt på jorder med lille buf-
ferevne. De mest omfangsrige effekter er indtil videre kun tydeligt observeret i ud-
landet, som for eksempel i dele af det østlige Tyskland, det sydlige Polen og den 
nordlige del af Den Tjekkiske Republik, i områder, hvor luftforureningen er meget 
høj (Bobbink et al., 2003).  

I søer er tegn på forsuring en række ændringer i planteplanktonsammensætningen, 
herunder en mindsket artsrigdom især ved pH under 5,6. Dyrelivet i søer påvirkes 
ligeledes markant ved faldende pH. Dette gælder både dyreplankton og fisk, lige-
som snegle, muslinger og krebs er meget følsomme over for faldende pH. For dyr 
ligger der formentlig en kritisk grænse omkring pH 6 (Søndergaard et al., 2003).  

6.4 Tålegrænser for eutrofiering og forsuring 

For at beskytte følsomme økosystemer har man indført et begreb, som kaldes tåle-
grænsen. Kvælstof-tålegrænsen og forsuringstålegrænsen er et mål for et naturom-
rådes følsomhed for luftforurening, i form af det maksimale depositionsniveau for 
kvælstof og forsurende forbindelser, et givet økosystem kan klare, før der opstår 
væsentlige skadelige effekter.  

Tålegrænsen defineres mere specifikt som ’En kvantitativ vurdering af den belast-
ning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte følsom-
me elementer af natur og miljø ikke forekommer, vurderet med den bedste nuvæ-
rende viden’ (SNS, 2003). 

En tålegrænse er således et simpelt mål for et områdes følsomhed. Tallet skal pri-
mært ses som en erstatning for egentlige dosis/effekt relationer, der stort set ikke 
eksisterer på området. Som definitionen angiver, forventes der ikke effekter ved 
belastningsniveauer under tålegrænsen. Det er ikke entydigt angivet, hvad der kan 
forventes ved belastningsniveauer over tålegrænsen - og hvornår. For de fleste na-
turtyper vil en effekt forårsaget af luftforurening optræde med stor tidsforsinkelse. 
Risikoen for skader forventes at forøges med størrelsen og varigheden af overskri-
delsen. 

Et naturområdes følsomhed vil afhænge af en række biotiske og abiotiske faktorer 
som områdets forhistorie, den aktuelle drift og pleje, jordbunds- og nedbørsforhold, 
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tilstedeværelsen af følsomme arter, målsætningen for området, naturgenopretning, 
etc. Følsomheden afhænger endvidere væsentligt af den betragtede tidsskala, idet 
effekter af deposition typisk optræder som følge af den akkumulerede virkning af 
lang tids belastning. Ligesom et beskyttet naturområde kan vokse ud af beskyttelse 
(jf. Lov om Naturbeskyttelse), kan tålegrænsen forandres over tid, specielt for ple-
jekrævende naturområder, der ikke plejes hensigtsmæssigt. En tålegrænse er der-
med principielt en karakteristisk egenskab for et enkelt naturområde, og der kan 
ikke fastsættes én generel værdi for al natur eller for hele naturtyper. Danske søer 
er f.eks. generelt ikke følsomme for atmosfærisk belastning med kvælstof, men der 
findes et begrænset antal meget følsomme søer (lobeliesøer), der hører til den mest 
følsomme del af dansk natur.  

Der er dog generelle forskelle i naturtypernes følsomhed. Tålegrænserne for for-
skellige naturtyper udgør til dels overlappende intervaller, men alligevel kan natur-
typen give en indikation af et områdes følsomhed, specielt for de mest følsomme 
naturtyper. I Tabel 6-1 er angivet empirisk baserede tålegrænser for kvælstof og 
forsuring.  

Der er ikke opstillet tålegrænser i forhold til deposition af forsurende forbindelser 
for søer, men der er defineret en type af søer som er potentielt forsuringstruede 
(Søndergaard et al, 2009). Det er såkaldte lavalkaline søer, med alkalinitet under 
0,2 meq/l, der i Danmark udgør omkring 10 % af det samlede antal søer. Alkalini-
teten er tæt knyttet til såvel pH som konduktivitet samt kalkindhold. Alkaliniteten 
er normalt forholdsvis konstant, men varierer dog over sæsonen og kan i lavalka-
line søer også påvirkes fra år til år. En anden metode til at vurdere, om søer er for-
suringstruede, er ved at se på ledningsevnen. Her er søer med en ledningsevne un-
der 100 µS/cm (10 mS/m) potentielt forsuringstruede. Søer med en pH på over 5,5 
har god kvalitet i forhold til forsuring og først hvis pH falder under dette, begynder 
der at ses ændringer i f.eks. plantesamfundet, som ændres fra at bestå af grund-
skudsplanter til mosser.  
 
Tabel 6-1 Empirisk baserede tålegrænser for Naturbeskyttelseslovens terrestriske 
naturtyper samt for klit, løv- og nåleskov baseret på anbefalinger fra UN-ECE, 2004. For 
forsuring stammer tallene fra Skov- og Naturstyrelsen, 2003. Disse tal er tålegrænser for 
"faktisk" forsuring, dvs. uden vækstoptag og kvælstofprocesser.  
Tabellens nederste del viser uddrag af empirisk baserede tålegrænser for habitatdirektivets 
naturtyper (Annex I) baseret på anbefalinger fra UN/ECE (2004) og krydsreference mellem 
den af UN/ECE anvendte EUNIS naturtypeklassificering og habitatdirektivets naturtyper. 
Tallene er opdaterede med de forventede ændringer i tålegrænser på baggrund af nye tal for 
tålegrænser for habitatnaturtyper (Bak, 2013). Alle naturtyper der er på udpegningsgrundla-
get for habitatområde H222 Villestrup Ådal er medtaget i tabellen. 

Naturtype  Tålegrænse  Tålegrænse Differentiering 

Overdrev 10-25 kg N/ha/år 0,9-2,4 
keq/ha/år 

sure overdrev 10-15 
kgN/ha/år, kalkholdige 
overdrev 15-25 
kgN/ha/år 

Hede 10-20 kg N/ha/år   

Fersk eng 15-25 kg N/ha/år 0,9-2,4 
keq/ha/år 

 

Mose og kær 5-30 kg N/ha/år  højmoser 5-10 
kgN/ha/år, hængesæk, 
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tørvelavninger 10-15 
kgN/ha/år, fattigkær og 
hedemoser 10-20 
kgN/ha/år, kalkrige mo-
ser og væld 15-25 
kgN/ha/år, rigkær 15-30 
kgN/ha/år 

Løvskov 10-20 kg N/ha/år 0,8-2,4 
keq/ha/år 

 

Nåleskov 10-20 kg N/ha/år 1,0-4,1 
keq/ha/år 

 

Habitatnaturtype og kode 

1330 Strandeng 30-40 kg N/ha/år   

3110 Kalk- og nærings-
fattige søer (lobeliesø-
er)  

5-10 kg N/ha/år   

3140 Kalkrige søer og 
vandhuller med krans-
nålalger 

5-10 kg N/ha/år   

3150 Næringsrige søer 
og vandhuller 

Ikke fast define-
ret 

  

3160 Brunvandede sø-
er og vandhuller 

5-10 kg N/ha/år   

3260 Vandløb m vand-
planter 

Ikke defineret   

4010 Våde dværgbusk-
samfund med klokke-
lyng 

10-20 kg N/ha/år   

4030 Tørre heder 10-20 kg N/ha/år   

5130 Enekrat på heder, 
overdrev eller skrænter 

15-25 kg N/ha/år   

6120 * Meget tør over-
drevs- eller skræntve-
getation på kalkholdigt 
sand 

15-25 kg N/ha/år   

6210 Kalkoverdrev 15-25 kg N/ha/år   

6230 * Sure overdrev  10-15 kg N/ha/år   

6410 Tidvis våde enge 10-15 kg N/ha/år   

6430 Højstaudebræm-
mer 

Ikke relevant   

7140 Hængesæk 10-15 kg N/ha/år   

7220 * Kilder og væld 
med kalkholdigt (hårdt) 

15-25 kg N/ha/år   



  
 

 

http://projects.cowiportal.com/ps/A013579/Documents/3 Projekt dokumenter/Naturrapport/Baggrundsrapport_Natur_vers_2-0_final.docx 

29 

vand 

7230 Rigkær 15-30 kg N/ha/år   

9110 Bøgeskove på 
morbund uden kristtorn  

10-20 kg N/ha/år   

9130 Bøgeskove på 
muldbund 

10-20 kg N/ha/år   

9150 Bøgeskove på 
kalkbund 

10-20 kg N/ha/år   

9160 Egeskove og 
blandskove på mere 
eller mindre rig jord-
bund 

10-20 kg N/ha/år   

9190 Stilkegeskove og -
krat på mager sur bund 

10-20 kg N/ha/år   

91D0 * Skovbevoksede 
tørvemoser 

10-15 kg N/ha/år   

91E0 * Elle- og aske-
sump 

10-20 kg N/ha/år   

 

Som det fremgår af ovenstående tabel har en type af økosystem kun sjældent ét tal 
som fælles tålegrænse, og en vis lokal differentiering af de udmeldte tålegrænser er 
således mulig. De fleste typer af økosystemer findes på flere forskellige slags jord-
bund, højmose undtaget. Dette er medvirkende til at tålegrænsen ofte bedre kan 
beskrives som et interval, hvor de mest følsomme forekomster er repræsenteret af 
den nederste grænse og de mindst følsomme forekomster af den øvre. Over den 
øvre grænse findes et område, hvor de fleste typer vil være påvirket i nogen grad. 

Den mere nøjagtige tålegrænse for et givet naturareal afhænger dels af områdets 
bevaringsstatus, målsætning og påvirkningsgrad, dels af områdets drift/ pleje og af 
naturgivne forhold der påvirker kvælstofbalancen og surhedsgraden. Disse forhold 
kortlægges skønsmæssigt i Natura 2000-områder ved den nationale DEVANO-
kortlægning og NOVANA naturtype-overvågning, samt evt. af kommunerne ved 
deres kortlægning og tilstandsvurdering af § 3-beskyttet natur.  

At tålegrænsen afhænger af både bevaringsstatus og målsætning hænger sammen 
med, at der ofte er stor forskel på den tålegrænse, der vil beskytte de mest følsom-
me arter, og den grænse, der vil beskytte områdets overordnede funktion (f.eks. 
lyngens evne til selvforyngelse på heder). Hvis målsætningen for et område kun er, 
at funktionen skal bevares, eller området er så påvirket at de mest følsomme arter 
allerede er forsvundet, eller pga. naturlige forhold måske aldrig har været til stede, 
så vil tålegrænsen være relativt høj. Tålegrænsen afhænger desuden direkte af den 
kvælstoffjernelse der sker ved f.eks. pleje. I mange tilfælde vil man reelt ved for-
nøden pleje kunne opretholde en bevaringstilstand, hvor økosystemet strukturelt set 
fremtræder karakteristisk. Der vil blot mangle visse karakteristiske arter og/eller 
være kommet nogle uønskede til. 
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Pleje af de plejekrævende naturtyper (primært de lysåbne) er således et element, 
der kan trække både op og ned i vurderingen. For områder, der har en høj kvalitet 
vurderet ud fra primært artssammensætningen, vil tålegrænsen som udgangspunkt 
skulle placeres i den lave ende af de angivne intervaller. Denne vurdering styrkes, 
hvis områdets fremtidige gunstige tilstand i øvrigt er sikret, bl.a. gennem plejen. 
For områder, hvis bevaringsstatus er ugunstig, og hvor der allerede er sket et tab af 
de mest følsomme arter, vil tålegrænsen være middel til høj. Hvis områdets mål-
sætning er lav, vil intensiv pleje medføre, at der kan anvendes en høj tålegrænse. 
Denne differentiering af lokale områders sårbarhed og tålegrænse er illustreret på 
nedenstående skitse. 

 
Figur 6-1  Bestemmelse af områdespecifikke tålegrænser på baggrund af intervaller for 

empirisk baserede tålegrænser (SNS, 2003). 

For en række af de følsomme naturtyper er baggrundsbelastningen i sig selv så høj, 
at følsomme naturområder ikke vil kunne beskyttes selv ved udlægning af for-
holdsvis store bufferzoner omkring industri og husdyrbrug. For de mest følsomme 
naturområder vil tålegrænsen allerede være overskredet som følge af den grænse-
overskridende forurening.  

En reduktion af belastningen med atmosfærisk N og S vil primært have en effekt, 
hvor naturområdernes tålegrænse overskrides. Dette betyder omvendt, at der ikke 
vil være lokale miljøgevinster ved en reduktion af emissionerne i nærområdet om-
kring naturarealer, hvor tålegrænsen ikke overskrides.  

For de fleste terrestriske naturtyper gælder, at der ikke vil forventes effekter, så 
længe belastningen samlet er under tålegrænsen, mens risikoen for (irreversible) 
skader på naturområderne stiger med størrelsen og varigheden af en overskridelse 
af tålegrænsen. Den største sikre miljøeffekt vil derfor kunne opnås, hvor belast-
ningen kan reduceres til et niveau under tålegrænsen.  

6.5 Tungmetallernes oprindelse og afsætning 

Tungmetaller er en naturlig del af de terrestriske økosystemer, idet de findes i vari-
erende mængde i jordens geologiske udgangsmateriale. Herfra frigives de til jorden 
ved kemiske, fysiske og biologiske nedbrydningsprocesser. Tungmetallerne opta-
ges af de jordlevende organismer og planterødder og kan herigennem transporteres 
til de overjordiske fødekæder hvorfra de senere kan recirkuleres til jorden.  
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Det naturlige indhold af metaller i jorden, det såkaldte baggrundsniveau, er på 
grund af geologiske forskelle fra sted til sted yderst varieret. Det kan betragtes som 
et lukket system i ligevægt, hvor dyr og planter er tilpasset områdets indhold af 
tungmetaller. Siden midten af det forrige århundrede har menneskets industrielle 
aktiviteter resulteret i, at metaller bundet i fossile brændstoffer og andre geologiske 
materialer er frigivet til miljøet. Den eksplosive stigning i forbruget af råmaterialer 
har medført en global spredning af tungmetaller via atmosfærisk nedfald eller lokal 
forurening gennem f.eks. tilførsel af affaldsprodukter og gødning. 

6.5.1 Udvikling i deposition af tungmetaller 

Depositionen af tungmetaller i Danmark er i løbet af de sidste 30 år faldet markant.  

Det skyldes, at der er sket et fald i udledningen af tungmetaller, både i Danmark og 
især i udlandet, da udenlandske kilder dominerer bidraget til deposition. I Danmark 
har faldet i perioden 1990-2003 været på 97 % for bly (Pb), 50 % for cadmium 
(Cd), 63 % for kviksølv (Hg), 51 % for Arsen (As), 82 % for Krom (Cr), 15 % for 
kobber (Cu) og 59 % for nikkel (Ni) (Boutrup, 2006).  

Vejret har stor betydning for depositionen af tungmetaller og derfor ses en betyde-
lig variation fra år til, hvor bl.a. nedbørsmængde, antallet af byger og nedbørsinten-
sitet har betydning.  

6.6 Effekter af deposition af tungmetaller 

Tungmetaller, som spredes i naturen, kan opkoncentreres i fødekæden. Gennem 
denne bioakkumulation kan dyr og mennesker akkumulere høje koncentrationer af 
tungmetaller. Spredningen af disse stoffer i naturen og fødekæden er irreversibel. 
Selvom produktionen af disse stoffer standsede øjeblikkeligt, vil de fortsætte med 
at være i biosfæren i mange år fremover.  

Pr. gram tungmetal kan der opskrives følgende omtrentlige rækkefølge for farlig-
hed: Kviksølv, cadmium, bly, tin, zink, nikkel, kobber. Farligheden afhænger dels 
af, hvilken organisme der betragtes, og dels af, i hvilken form tungmetallerne fore-
kommer: Ionogent, kompleksbundet, fast bundet og i hvilken kemisk forbindelse. 
(Miljøstyrelsen 2007). 

Danske jorder indeholder generelt ikke kritiske mængder af tungmetaller (DMU, 
årstal ukendt). Den naturlige og menneskeskabte variation i indhold af tungmetaller 
er dog ganske stor afhængig af geologi og bl.a. dyrkningshistorik for landbrugs-
jord. I enkelte tilfælde er der målt værdier, som ligger over de anbefalede jordkva-
litetskriterier, anvendt ved vurdering af jordforurening. Dette gælder især for nik-
kel, cadmium og kviksølv. De høje nikkelkoncentrationer skyldes primært naturli-
ge forekomster mens cadmium historisk set er forbundet med områder gødskes 
med kunstgødning, der tidligere indeholdt højere niveauer af bl.a. cadmium. 

Tungmetaller i søer stammer fra deposition fra luften, udløb af spildevand og fra 
direkte udledning fra enkelte industrier. Generelt er depositionen fra luften af væ-
sentlig større omfang end tilledningen med spildevand (Ellermann et al, 2004). 
Zink, nikkel og kobber er de metaller, der er fundet i vandløb med de højeste medi-
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ankoncentrationer, mens kviksølv og cadmium er fundet med mediankoncentratio-
ner tæt på eller under detektionsgrænsen (Boutrup, 2006).  

Der er i NOVA-2003 målt for otte tungmetaller i fem søer (Borup Sø, Damhussø-
en, Furesø, Bastrup Sø og Arreskov Sø) i 1999 og 2001. Der er generelt fundet lave 
metalkoncentrationer i de undersøgte søer Med undtagelse af kviksølv er der fundet 
lavere koncentrationer i søerne end i de undersøgte vandløb. De højere kviksølv-
koncentrationer i søerne kan sandsynligvis forklares ved, at der fra sedimentet i 
søerne frigives kviksølv, som stammer fra tidligere spildevandsudledninger. Der er 
ikke i nogen af de undersøgte søer fundet koncentrationer højere end danske kvali-
tetskrav til overfladevand eller norske grænseværdier for økotoksikologiske effek-
ter i ferskvand (Boutrup, 2006). 

6.7 Tålegrænser for tungmetaller 

De økotoksikologiske jordkvalitetskriterier, der er foreslået af DMU og publiceret 
af Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen 1995, Miljøstyrelsen 1997), er anvendt til at vur-
dere eventuelle påvirkninger af arter og habitatnaturtyper, der indgår i udpegnings-
grundlaget i Natura 2000-områder samt påvirkning af naturinteresser generelt. 
Jordkvalitetskriterierne repræsenterer de stofniveauer i jord, hvorunder der ikke 
forventes at forekomme toksiske effekter på planter og dyr i jordmiljøet. Værdierne 
for de relevante tungmetaller fremgår af  

Tabel 7-5. 

For søer og vandløb findes et kvalitetskrav for udledning til vandløb (Bekendtgø-
relse nr. 1022 af 25/8 2010, bilag 2 – Generelle kvalitetskrav ved udledning i 
ferskvand (MST 2010). Dette kvalitetskrav er det højeste koncentrationsniveau, 
ved hvilket det skønnes, at der ikke vil forekomme uacceptable negative effekter på 
vandøkosystemer. Det skal bemærkes, at disse værdier gælder for den opløste frak-
tion, altså ikke totalindholdet af det enkelte metal. Desuden fremgår det, at der for 
de fleste af metallerne er tale om ”tilføjede” værdier, dvs. at man til den angivne 
værdi kan lægge det naturlige baggrundsniveau. For cadmium er angivet et inter-
val, da værdien afhænger af vandets hårdhed, den laveste værdi er gældende for det 
blødeste vand. I tabellen ses ligeledes baggrundskoncentrationen i åer (Bøgestrand, 
2002)  

Tabel 6-2 Kvalitetskrav for vandforekomster i forhold til indhold af tungmetaller (MST 
2010) samt baggrundskoncentrationer (Bøgestrand, 2002) 

Stof Kvalitetskrav til 
overfladevand 

(µg/L) 

Baggrundskoncentration i åer 
(μg/L) 

Bly (Pb) 0,34 0,21-0,23 

Cadmium (Cd) 0,08-0,25 (tilføjet) 0,016-0,062 

Kviksølv (Hg) 0,05 (tilføjet) 0,002 
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Arsen (As) 4,3 0,76-1,0 

Krom (Cr) 3,4 (Cr IV) 1,9-2,0 

Kobber (Cu) 1 (12 (tilføjet)) 1,0-1,1 

Nikkel (Ni) 2,3 (3 (tilføjet)) 2,9-4,3 
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7 Beregnet deposition og 

beregningsforudsætninger  

7.1  Emitterede forbindelser fra ROCKWOOL 

Afkast fra ROCKWOOL indeholder flere forskellige forbindelser fra processerne 
på virksomheden, primært fra forbrændingsprocesserne. Foruden kvælstofilterne 
NO, NO₂ og ammoniak, der bl.a. findes som komponent i bindemidlet, emitteres 
SOX samt tungmetallerne Cu, Ni, Pb, Cd, As, Cr (opgjort her som krom VI) samt 
Hg. 

Deposition af SOX er medtaget pga. dens forsurende effekt ligesom tungmetaller er 
medtaget pga. deres uønskede forekomst i miljøet. 

Nedenfor er beregningsforudsætningerne for estimeringen af depositionen af disse 
forbindelser kort beskrevet. Udgangspunktet for beregningerne er som nævnt den 
udledning som ROCKWOOL i dag har tilladelse til samt den udledning som for-
ventes tilladt i ny miljøgodkendelse.  

NOX  

Det antages her, at den emitterede NO hurtigt omdannes til NO2 og der ses således 
bort fra NO. Tørdepositionen af NO2 på land afhænger næsten udelukkende af bio-
logisk aktivitet (optagelse gennem spalteåbninger), hvilket gør denne deposition 
døgnvarierende (størst biologisk aktivitet om dagen) (Asman et al., 1994). Der er 
til beregningen taget et gennemsnit af depositionshastighederne for nat og dag. 
Dels fordi afsætningshastigheden (hastigheden hvormed NO₂ deponeres) for NO2 

er større end for NO, dels fordi der i koncentrationsberegningerne ses bort fra fjer-
nelse (deposition) undervejs giver denne beregning et konservativt ”worst case” 
estimat af kvælstofbelastningen. I realiteten vil luftkoncentrationerne være mindre 
nedstrøms fra anlægget som følge af afsætning af kvælstofdioxid under transpor-
ten. 

NH₃ 

Ammoniak (NH3) deponeres via tørdeposition. NH3 er en letopløseligt, basisk gas. 
Hvis NH3 tørdeponeres på en våd overflade stiger pH-værdien i vandlaget. Herved 
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kan der opløses mere SO2 end uden tilstedeværelsen af NH₃ (Asman et al., 1994). 
Denne effekt er dog svær at kvantificere, hvorfor den synergiske effekt ikke er 
medtaget. 

SO₂ 
Depositionen af SO₂ er døgnvariabel i det den afhænger af optagelse over planter-
nes spalteåbninger. Dvs. at depositionen er størst om dagen. SO₂ kan dog også op-
tages over andre planteoverflader da SO₂ i forhold til NO₂ er mere vandopløselig. 
Det betyder at optagelse gennem spalteåbninger er bestemmende for tørdepositio-
nen om dagen mens optagelse gennem andre overflader er bestemmende for depo-
sitionen om natten. Der er i beregningerne anvendt et gennemsnit mellem depositi-
ons-hastigheden for dag (10,5 mm/s) og nat (6,05 mm/s) (Asman et al. 1994). 
 
Tungmetaller 
Tungmetaller deponeres via både tør- og våddeposition. Våddepositionen er med-
taget baseret på data i Asman et al. (1994) samt den generelle fremgangsmåde an-
vendt ved brugen af denne model.  

Betydningen af denne deposition er vurderet ved sammenligning med de økotoksi-
kologiske jordkvalitetskriterier, baggrundskoncentrationen i jord og baggrundsde-
positionen som illustreret i tabel 7-3.  

Der er ved omregningen af alle tungmetallers deposition udtrykt som µg tungmetal 
pr. kg TS/år, regnet med, at jord har en massefylde på 1500 kg/m³, en dybde af 
dyrkningslag på 0,4 m og et tørstofindhold i jord på 80 %. Dyrkningslaget er en 
variabel størrelse, i hvilken der sker en omblanding/iltning af jorden. Tykkelsen af 
dyrkningslaget afhænger af flere faktorer og varierer oftest mellem 0,2 m til flere 
metre. Tykkelsen 0,4 m er valgt ud fra erfaringstal for dyrkningslag i konventionel 
dyrket agerjord (pers. comm. Bente Willumsen, COWI Water Ressources & Geo-
technology, 2013). Tørstofindholdet er valgt på baggrund af jordbundtypen i områ-
det. 

Der er fokuseret på udvalgte tungmetaller Cu, Ni, Pb, Cd, As, Cr (som krom VI) 
samt Hg, som vides at blive emitteret fra ROCKWOOL, og hvor den nødvendige 
baggrundsviden er til stede, herunder viden om baggrundsdeposition, baggrunds-
koncentration i jord og jordkvalitetskriterier.  

7.2 Bestemmelse af deposition 

Effekter af ammoniakemissioner fra en given produktion optræder, hvor emissio-
nen giver et væsentligt bidrag til den samlede belastning af et følsomt naturområde, 
og den samlede belastning af området overskrider områdets tålegrænse (se 6.4). 
Bestemmelse af bidraget fra enkelte lokale kilder til den samlede deposition af 
ammoniak og ammonium på et naturområde, afhænger af en række lokale forhold, 
der mangler veletablerede værktøjer til beregning af afsætningen. Usikkerheden i 
vurderingerne er derfor betydelig. (Bak et al., 1999). 
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Figur 7-1  Illustration over skitserede, relevante lokale forhold i forbindelse med bereg-
ning af lokal-skala spredning og afsætning af bl.a. kvælstof. Området mellem 
kilderne og naturområdet er her benævnt oplandet. En række af de væsentligste 
parametre i beregningen er illustreret. (Skov- og Naturstyrelsen, 2003). 

Der kan ved lave koncentrationer regnes med en lineær sammenhæng mellem kon-
centrationerne i luften tæt ved jorden og tørdepositionen, der dominerer afsætnin-
gen af ammoniak på lokal skala.  

Luftkoncentrationerne og dermed afsætningen falder meget hurtigt med afstanden 
til kilden. Den væsentligste årsag hertil er fortyndingen af ’røgfanen’ som følge af 
opblanding i et stadigt større luftvolumen. Afsætning på jordoverfladen vil medføre 
et koncentrationsfald i luften tæt ved jorden og dermed lavere deposition, men også 
en vertikal tilstrømning af stof fra højere luftlag ved diffusion, eller, mere effektivt, 
som følge af turbulens.  

En række faktorer vil påvirke den lokale afsætning:  

 › Der vil kun ske en forureningspåvirkning af et naturområde som følge af en 
given emission, når vinden blæser fra kilden til naturområdet. Belastningen af 
et naturområde fra en given kilde vil derfor være proportional med hyppighe-
den af vindretningen fra kilden til naturområdet. 

 › Koncentrationerne i røgfanen er overalt omvendt proportionale med vindha-
stigheden, og en højere gennemsnitlig vindhastighed vil derfor give lavere af-
sætning. Forholdet er dog ikke fuldt proportionalt, fordi højere vindhastighed 
også giver øget turbulens. Vindhastighederne kan variere lokalt afhængigt af, 
om naturområdet f. eks. ligger ved foden af eller på toppen af en bakke. 

 › Ruheden af naturområdet spiller en stor rolle for afsætningen. Større ruhed, 
f.eks. som følge af opvækst af træer og buske, vil give højere afsætning. Ved 
ruhedsspring f. eks. ved kanten af et naturområde kan afsætningen desuden 
være væsentligt forhøjet. 

 › Ruheden af oplandet har den modsatte effekt: Større ruhed af oplandet vil for-
øge tykkelsen af det lag, forureningen blandes op i, og dermed medvirke til at 
fortynde forureningen. Der vil endvidere ske en større afsætning på oplandet, 
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men dette har på lokal skala mindre betydning for koncentrationerne. 

En konkret vurdering af belastningen af et naturområde må således inddrage en 
række lokale forhold.  

7.3 Modelforudsætninger 

Depositionshastighed 

Ud fra depositionshastigheden er det estimeret hvor stor en del af den beregnede 
luftkoncentration, der vil afsættes til de udvalgte naturområder, med en mulig ne-
gativ påvirkning af tilstanden til følge. 

Depositionshastigheden afgøres af mange forhold, såsom stoffers transport i luften, 
stofstørrelsen og omdannelsesmekanismer, herunder omsætning/nedbrydning. Tør-
depositionen af gasser på land afhænger således også af stoffernes reaktivitet og 
opløselighed. Tørdeposition afhænger derudover af landoverfladens karakter, såle-
des at deposition på en mere ru overflade typisk er højere end deposition på en 
mindre ru overflade. Depositionen til f.eks. en skov i Midtjylland ligger på ca. 25 
kg N/ ha, mens deposition til græs ligger på ca. 14 kg N/ ha, hvilket svarer til den 
gennemsnitlige deposition i Danmark. På kommuneniveau er depositionen i Maria-
gerfjord Kommune senest i 2011 af tidligere DMU nu Aarhus Universitet, Institu-
tion for miljøvidenskab, opgjort til 13,99 kg N/ha.  

Forudsætninger for beregningen 

› Immissionskoncentrationen udtrykt ved årsmiddelværdien er beregnet i OML 

› Der er anvendt den største koncentration i den givne afstand - uanset retning. 

› Der forudsættes en ruhed for området og "opland" som anvendt ved estimerin-
gen af depositionshastigheden (gennemsnit for mark og skov) 

Der antages ved den anvendte depositionshastighed: 

- en referencehøjde på 2 m,  
- en gennemsnitslig ruhedshøjde på 0,3 m  
- et forhold mellem zs/zo på 0,2 (dvs. ml. græs og skov) 
Ammoniak har eksempelvis en depositions hastighed på 22 mm/s og 
NO₂ 4,40 mm/s (gennemsnit for dag og nat: 6,05 mm/s og 2,74 
mm/s). De øvrige ses af Asman et al.(1994). 

Modellen 

Den anvendte beregningsmodel: 

Årlig deposition = OML-årsmiddelværdi [μg/m3] · Dep.hastighed [m/s] · 365 · 24 · 
3600 s  

(eksempel) = 3,15 · 105 ug/m2 = 3,15 kg/ha 

Det forudsættes, at der anvendes den højeste koncentration uanset retningen. OML-
beregninger foretages normalt for et enkelt år, hvor hyppigheden af forskellige 
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vindretninger ikke behøver at være ’klimatologisk stabil’. Derfor bør der anvendes 
den største beregnede koncentration i en afstand svarende til afstanden til naturom-
rådet uanset retningen fra kilden.  

Beregningen tager ikke hensyn til, at der deponeres stof undervejs mellem kilden 
og naturområdet. Der er foretaget en beregning ud til 15 kms afstand fra 
ROCKWOOL. Denne afstand er valgt ud fra så vidt muligt at beskrive, hvor depo-
sitionen er så lille, at den betragtes som uden betydning for naturinteresserne.  

7.4 Deposition 

Det understreges, at der er tale om estimater, der bygger på en model anbefalet af 
DCE til screening for, om der kan forventes væsentlig deposition eller ej.  

Desuden skal det understreges, at der er regnet på et scenarie for den fremtidige 
drift af ROCKWOOL, hvor der er forudsat en maksimal udledning op til fastsatte 
tilladelser for grænseværdier for emission fra anlægget.  

Udledningen fra ROCKWOOL af visse stoffer er afhængig af, hvilken type pro-
duktion, som er i gang, og hvilke råvarer som anvendes. Det betyder også, at i 
praksis vil den beregnede deposition i Tabel 7-2 ikke forekomme i hele driftstiden, 
men kun i perioder. Der kan ikke præciseres i hvor stort omfang det vil være, da 
produktionerne afhænger af det aktuelle salg af færdigvaren, råvaretilgængelig m.v.  

Beregningerne fra modellen skal desuden tages med det forbehold, at der oftest er 
en usikkerhed på spredningsberegninger på faktor 2. 
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7.4.1 Kvælstofdeposition 

Den beregnede deposition af kvælstof i forskellige afstande fra ROCKWOOL 
fremgår af tabellen nedenfor. Langt størstedelen af det deponerede kvælstof stam-
mer fra ammoniak (NH3), mens kun en mindre del stammer fra NOX. 

Tabel 7-1 Oversigt over den maksimale deposition af kvælstof (NH₃og NOX) i 
forskellige afstande fra fabrikken på ROCKWOOL hhv. før og efter projektets-
ansøgte produktionsændringer. Tallene viser alene bidraget fra ROCKWOOL. 
Den nøjagtige, totale deposition på et givent areal består desuden af den gene-
rellebaggrundsbelastning samt bidrag fra øvrige specifikke kilder. 

Kvælstof (NH₃ og NOX) 

Afstand FØR EFTER Forskel  

(m) Deposition (kg 
N/ha/år) 

Deposition (kg 
N/ha/år) 

Deposition (kg 
N/ha/år) 

Baggrunds-
deposition (kg 

N/ha/år) 

100 162,5 17,6 -144,9 13,99 

182 250,9 17,7 -233,2 

300 83,6 12,8 -70,9 

400 50,4 11,0 -39,4 

600 29,5 9,2 -20,3 

920 21,7 7,7 -14,0 

1350 14,6 6,0 -8,6 

2500 9,5 4,0 -5,5 

3300 6,5 2,9 -3,5 

4500 4,7 2,1 -2,5 

6100 3,0 1,4 -1,5 

6300 2,9 1,4 -1,5 

9000 2,0 1,0 -1,0 

12.000 1,5 0,8 -0,7 

15.000 1,2 0,6 -0,6 

Beregningerne fra modellen har, som nævnt, en usikkerhed på omkring faktor 2. 
Det kan dog konkluderes, at der med de valgte teknologier, der lægges til grund for 
beregningen, sker en betydelig reduktion i den udledte mængde af kvælstof, hvilket 
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især skyldes reduktion i ammoniak. Baggrundsdepositionen er et gennemsnit for 
hele Mariagerfjord Kommune og indeholder allerede depositionen fra 
ROCKWOOL. Da baggrundsdepositionen dog er et gennemsnit, siger den ikke 
noget om depositionen i de konkrete naturområder, som denne vurdering omfatter.  

Det skal herudover bemærkes, at baggrundsdeposition i området på sigt forvntes at 
vil falde, da en væsentlig bidragyder i dag er ROCKWOOL selv. Den detaljerede 
vurdering af betydningen af denne reduktion er foretaget i kapitel 8 og 9, hvortil 
der henvises. 

7.4.2 Deposition af forsurende forbindelser SOX og NOX  

I tabel 7-2 er angivet den beregnede deposition af forsurende forbindelser (SOX 
regnet som SO₂ og NOX) i forskellige afstande fra ROCKWOOL. Baggrundsdepo-
sitionen af forsurende stoffer er anslået til 0,287 keq/ha/år (Ellermann et al. 2004). 

Tabel 7-2  Oversigt over den maksimale deposition af forsurende stoffer (SOx og NOX) i 
   forskellige afstande fra fabrikken på ROCKWOOL hhv. før og efter projektets 
   ansøgte produktionsændringer. Tallene viser alene bidraget fra ROCKWOOL. 
   Den nøjagtige, totale deposition på et givent areal består desuden af den gene 
   rellebaggrundsbelastning samt bidrag fra øvrige specifikke kilder. 

Forsuring (SOX og NOX) 

Afstand FØR EFTER Forskel   

(m) Deposition 
(keq/ha/år) 

Deposition 
(keq/ha/år) 

Deposition 
(keq/ha/år) 

Baggrunds-
deposition 
(keq/ha/år) 

(efter) 
Procent 
af bag-
grunds-
niveau 

100 0,1087 0,0001 -0,1086 0,287 0,0 

182 0,1231 0,0053 -0,1178 1,8 

300 0,1159 0,0362 -0,0797 12,6 

400 0,1258 0,0623 -0,0635 21,7 

600 0,1497 0,0978 -0,0520 34,1 

920 0,1614 0,1140 -0,0474 39,7 

1350 0,1408 0,1006 -0,0402 35,1 

2500 0,0951 0,0678 -0,0273 23,6 

3300 0,0691 0,0498 -0,0194 17,4 
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4500 0,0484 0,0346 -0,0138 12,1 

6100 0,0326 0,0237 -0,0090 8,3 

6300 0,0315 0,0229 -0,0086 8,0 

9000 0,0228 0,0168 -0,0061 5,9 

12.000 0,0189 0,0140 -0,0049 4,9 

15.000 0,0168 0,0126 -0,0042 4,4 

Som det fremgår, sker der et fald i depositionen af forsurende forbindelser i alle de 
vurderede afstande. Den største ændring sker i en afstand af 182 m fra fabrikken, 
hvor depositionen af forsurende forbindelser falder med 0,1178 keq/ha/år (ændring 
fra 0,1231 keq/ha/år til 0,0053 keq/ha/år). De angivne estimater for deposition er 
konservative og tager ikke højde for vækstoptag, processer med kvælstof/ ammoni-
ak eller jordens bufferevne. Den detaljerede vurdering af betydningen af denne de-
position er foretaget i kapitel 8 og 9, hvortil der henvises. 

7.4.3 Deposition af tungmetaller 

Den totale depositionen af tungmetaller fra ROCKWOOL før projektet er gennem-
ført (0-alternativet) er angivet i tabel 7-3 og efter at projektet er gennemført i tabel 
7-4. Disse tal er anvendt som udgangspunkt ved omregning til koncentrationer i 
henholdsvis jord og vand. Omregningen til koncentration i jord er detaljeret be-
skrevet nedenfor.  
 
For vand er koncentrationen beregnet under den antagelse, at ca. 50 % af tungme-
tallet er på opløst form, og at metaller opholder sig i vandfasen i et år. Ligeledes er 
depositionen udregnet med udgangpunkt i overfladeruheden for landområder. Det 
er således et absolut worst-case scenarie som der tages udgangspunkt i. Omregnin-
gen til deposition på vand og efterfølgende koncentration, i nærmeste Natura 2000-
område fremgår af tabel 8-7 og i nærmeste naturområde af tabel 10-3. 
 
Den detaljerede vurdering af betydningen af denne deposition er foretaget i kapitel 
8 og 10, hvortil der henvises. Dog er der lavet en indledende redegørelse, hvor tal-
lene i forhold til det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie er præsenteret, neden-
for. Her er det også i ord forklaret, for hvilke tungmetaller der sker en øget deposi-
tion som følge af projektet og for hvilket der sker et fald i depositionen.  
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Tabel 7-3 Deposition af tungmetaller i forskellige afstande, som følge af udledninger fra 
ROCKWOOL. Tallene viser depositioenn i et worstcase scenarie i en situation 
før projektet er gennemført. 

Tungmetaller  Førsituation 

Afstand Kviksølv (Hg) Cadmium 
(Cd) 

Nikkel (Ni) Bly (Pb) Krom (Cr) Arsen (As) Kobber (Cu) 

(m)  
Deposition 
(µg/m²/år) 

 
Deposition 
(µg/m²/år) 

 
Deposition 
(µg/m²/år) 

 
Depositi-

on 
(µg/m²/år) 

 
Deposition 
(µg/m²/år) 

 
Deposition 
(µg/m²/år) 

 
Deposition 
(µg/m²/år) 

100 306,3 743,9 743,9 2965,2 1788,9 743,9 2965,2 

182 185,3 450,2 450,2 1794,8 1077,3 450,2 1794,8 

300 116,4 284,0 284,0 1132,4 626,0 284,0 1132,4 

400 102,6 251,2 251,2 1002,9 498,2 251,2 1002,9 

600 97,5 240,3 240,3 959,6 401,8 240,3 959,6 

920 91,7 227,2 227,2 907,7 331,7 227,2 907,7 

1350 77,3 191,4 191,4 765,6 267,4 191,4 765,6 

2500 51,2 126,8 126,8 507,3 174,3 126,8 507,3 

3300 38,4 95,2 95,2 380,3 133,2 95,2 380,3 

4500 25,8 64,1 64,1 256,1 87,8 64,1 256,1 

6100 15,6 38,8 38,8 155,1 48,3 38,8 155,1 

6300 15,2 37,7 37,7 150,9 47,2 37,7 150,9 

9000 9,0 22,6 22,6 90,1 22,6 22,6 90,1 

12.000 7,6 18,9 18,9 76,0 18,9 18,9 76,0 

15.000 6,8 17,0 17,0 68,2 17,0 17,0 68,2 
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Tabel 7-4 Deposition af tungmetaller i forskellige afstande, som følge af udledninger fra 
ROCKWOOL. Tallene viser depositioenn i et worstcase scenarie i en situation 
efter at projektet er gennemført. 

Tungmetaller Eftersituation 

Afstand Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Nikkel (Ni) Bly (Pb) Krom (Cr) Arsen (As) Kobber 
(Cu) 

(m)  
Deposition 
(µg/m²/år) 

 
Deposition 
(µg/m²/år) 

 
Deposition 
(µg/m²/år) 

 
Deposition 
(µg/m²/år) 

 
Deposition 
(µg/m²/år) 

 
Deposition 
(µg/m²/år) 

 
Deposition 
(µg/m²/år) 

100 196,7 589,6 983,5 3931,3 983,5 983,5 3931,3 

182 120,5 361,1 602,4 2408,0 602,4 602,4 2408,0 

300 79,7 238,9 398,5 1592,6 398,5 398,5 1592,6 

400 72,1 216,1 360,6 1441,6 360,6 360,6 1441,6 

600 68,9 206,6 344,9 1374,9 344,9 344,9 1374,9 

920 62,9 188,5 314,5 1259,1 314,5 314,5 1259,1 

1350 51,8 155,5 259,5 1039,2 259,5 259,5 1039,2 

2500 33,9 101,4 169,3 677,9 169,3 169,3 677,9 

3300 25,4 76,2 127,3 508,4 127,3 127,3 508,4 

4500 17,2 51,6 86,0 343,5 86,0 86,0 343,5 

6100 10,5 31,5 52,5 209,6 52,5 52,5 209,6 

6300 10,2 30,6 51,0 204,0 51,0 51,0 204,0 

9000 6,2 18,7 31,1 124,6 31,1 31,1 124,6 

12.000 5,2 15,7 26,1 104,2 26,1 26,1 104,2 

15.000 4,7 14,1 23,5 94,4 23,5 23,5 94,4 
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7.4.4 Deposition af tungmetaller på jord 

I  

Tabel 7-5 er angivet forudsætningerne for beregning af deposition af tungmetaller 
på jord.  
 
Tabel 7-5  Forudsætninger for beregning af tungmetaldepositionen. Baggrundsdepositio-
nen er fra Ellemann et al. (2011). 
 

Forudsætninger - Metallerne 

Stof 
Jordkvalitets-

kriterie 

Økotox jord-
kvalitets-
kriterie 

Baggrunds-
niveau for 
dyrknings-

laget 

Baggrunds-
deposition 

 
(mg/kg TS) (mg/kg TS) µg/Kg TS/år (mg/m²/år) 

Cd 0,5 0,3 0,075 0,036 

Ni 30 10 0,46 0,22 

Cr 500 50 0,18 0,21 

As 20 10 0,18 0,09 

Cu 500 30 1,5 0,72 

Pb 40 50 0,46 0,93 

Hg 1,0 0,1 0,033 0,02 

 

Der er ved omregningen af samtlige tungmetallers deposition pr. kg TS, regnet med 
en massefylde på 1500 kg/m³, en dybde af dyrkningslag på 0,4 m og et tørstofind-
hold i jord på 80 %.  

Antal år førend en overskridelse af tålegrænsen (dvs. det økotoksikologiske jord-
kvalitetskriterie) ses er bestemt ved følgende beregning: 

Antal år inden overskridelse = (jordkvalitetskriteriet -baggrundsniveau i dyrknings-
laget)/ (baggrundsdeposition + beregnet våd og tørdeposition i efter-scenarie) 

I forhold til det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie er de to mest kritiske tung-
metaller cadmium og kviksølv. For begge sker der et fald i depositionen som følge 
af projektet og altså en bedring i forhold til den eksisterende situation. For cadmi-
um sker der helt tæt på ROCKWOOL (afstand af 100 m) en overskridelse af det 
økotoksikologiske jordkvalitetskriterie efter 77 år, hvilket er 15 år senere end ved 
før-scenariet. For kviksølv sker overskridelsen efter 176 år, hvilket er 60 år senere 
end ved før-scenariet. I større afstand sker en overskridelse først efter flere år (i 15 
km efter 1808 år). I en afstand af 3.300 m, hvor det nærmeste Natura 2000-område 
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findes, sker overskridelsen således efter 905 år for kviksølv og 428 år for cadmium. 
Så selvom der er tale om to kritiske tungmetaller,kan man i forhold til det nærme-
ste Natura 2000-område konkludere, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af 
udpegningsgrundlaget eller områdets integritet.  

For de resterende metaller sker der en stigning i depositionen for alle afstande. Helt 
tæt på ROCKWOOL (afstand af 100 m) vil der dog gå henholdsvis 1396 år førend 
Ni er overskredet, 4.394 år førend Pb er overskredet, for Cu er det 2270 år, As 
3539 år og Cr 17.375 år. Alle i forhold til det økotoksikologiske jordkvalitetskrite-
rie. 

Tabel 7-6  Koncentration i  jordmatricen for cadmium 

Cadmium - Cd 

Afstand  
FØR EFTER 

For-
skel 

Bag-
grunds-
deposi-

tion 
(µg/kgT

S/år) 

Øko-
toks. 

jordkva-
litetskri-

terier 
(mg/kgT

S) 

Bag-
grunds-
niveau 

for dyrk-
ningsla-

get 
(mg/kgT

S) 

EFTER Forskel 

 (m) 

Konc. 
(µg/kgT

S/år) 

Konc. 
(µg/kgT

S/år) 

Konc. 
(µg/kg
TS/år) 

Antal år 
for over-
skridelse 
af øko-

toks. jord-
kvalitets-
kriteriet 

(år) 

[forøgel-
se/redukti
on af antal 

år] 

100 1,55 1,23 -0,32 

0,075 0,3 0,2 

77 15 

182 0,94 0,75 -0,19 121 22 

300 0,59 0,50 -0,09 175 25 

400 0,52 0,45 -0,07 190 23 

600 0,50 0,43 -0,07 198 24 

920 0,47 0,39 -0,08 214 31 

1350 0,40 0,32 -0,07 251 40 

2500 0,26 0,21 -0,05 349 54 

3300 0,20 0,16 -0,04 428 62 

4500 0,13 0,11 -0,03 548 69 

6100 0,08 0,07 -0,02 711 70 

6300 0,08 0,06 -0,01 720 69 

9000 0,05 0,04 -0,01 878 59 
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12000 0,04 0,03 -0,01 928 55 

15000 0,04 0,03 -0,01 958 53 
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Tabel 7-7  Koncentration i jordmatricen for kviksølv   

Kviksølv - Hg 

Afstand  

FØR EFTER Forskel 

Bag-
grunds
depo-
sition 
(µg/kg
TS/år) 

Økotoks. 
jordkvali-
tets kri-
terier 

(mg/kgT
S) 

Bag-
grundsni-
veau for 

dyrknings-
laget 

(mg/kgTS
) 

EFTER Forskel 

 (m) 

Konc. 
(µg/kgT

S/år) 

Konc. 
(µg/kgT

S/år) 

Konc. 
(µg/kgTS

/år) 

Antal år for 
overskri-
delse af 
økotoks. 
jordkvali-

tetskriteriet 
(år) 

[forøgel-
se/redukti

on af 
antal år] 

100 0,64 0,41 -0,23 

0,033 0,1 0,022 

176 60 

182 0,39 0,25 -0,14 274 88 

300 0,24 0,17 -0,08 391 108 

400 0,21 0,15 -0,06 425 109 

600 0,20 0,14 -0,06 441 111 

920 0,19 0,13 -0,06 475 127 

1350 0,16 0,11 -0,05 552 151 

2500 0,11 0,07 -0,04 751 193 

3300 0,08 0,05 -0,03 905 216 

4500 0,05 0,04 -0,02 1.127 232 

6100 0,03 0,02 -0,01 1.412 227 

6300 0,03 0,02 -0,01 1.427 226 

9000 0,02 0,01 -0,01 1.685 188 

12000 0,02 0,01 0,00 1.764 178 

15000 0,01 0,01 0,00 1.808 168 
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Tabel 7-8  Koncentration i jordmatricen  for bly  
               

Bly - Pb 

Afstand  FØR EFTER For-
skel 

  
Bag-

grunds-
deposi-

tion 
(µg/kgT

S/år) 

  
Øko-
toks. 

jordkva-
litets-

kriterier 
(mg/kgT

S) 

  
Bag-

grunds-
niveau 

for dyrk-
ningsla-

get 
(mg/kgT

S) 

EFTER Forskel 

 (m) 

Konc
. 

(µg/k
gTS/
år) 

Konc. 
(µg/kgTS

/år) 

Konc. 
(µg/kg
TS/år) 

Antal år for 
overskridel-
se af øko-
toks. jord-

kvalitetskri-
teriet (år) 

[forøgel-
se/reduktion 
af antal år] 

100 6,18 8,19 2,01 

0,46 50 12 

4.394 -1.333 

182 3,74 5,02 1,28 6.941 -2.112 

300 2,36 3,32 0,96 10.063 -3.425 

400 2,09 3,00 0,91 10.977 -3.938 

600 2,00 2,86 0,87 11.436 -4.027 

920 1,89 2,62 0,73 12.332 -3.843 

1350 1,59 2,17 0,57 14.485 -4.022 

2500 1,06 1,41 0,36 20.315 -4.766 

3300 0,79 1,06 0,27 25.043 -5.341 

4500 0,53 0,72 0,18 32.368 -5.943 

6100 0,32 0,44 0,11 42.454 -6.173 

6300 0,31 0,43 0,11 43.018 -6.163 

9000 0,19 0,26 0,07 52.927 -5.888 

12000 0,16 0,22 0,06 56.260 -5.352 

15000 0,14 0,20 0,05 58.024 -5.259 
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Tabel 7-9  Koncentration i jordmatricen  for nikkel    
             

Nikkel - Ni 

Afstand  FØR EFTER Forskel Bag-
grunds

-
depo-
sition 
(µg/kg
TS/år) 

Øko-
toks. 
jord-
kvali-
tets-

kriteri-
er 

(mg/kg
TS) 

Bag-
grunds-
niveau 

for dyrk-
dyrk-

ningsla-
get 

(mg/kgT
S) 

EFTER Forskel 

 (m) 

Konc. 
(µg/kg
TS/år) 

Konc. 
(µg/kgTS

/år) 

Konc. 
(µg/kgTS

/år) 

Antal år for 
overskridel-
se af øko-
toks. jord-

kvalitetskri-
teriet (år) 

[forøgel-
se/reduktion af 

antal år] 

100 
1,55 2,05 0,50 

0,46 10 6,5 

                      
1.396  

-347  

182 
0,94 1,25 0,32 

                      
2.043  

-464  

300 
0,59 0,83 0,24 

                      
2.716  

-617  

400 
0,52 0,75 0,23 

                      
2.894  

-672  

600 
0,50 0,72 0,22 

                      
2.974  

-676  

920 
0,47 0,66 0,18 

                      
3.143  

-614  

1350 
0,40 0,54 0,14 

                      
3.504  

-580  

2500 
0,26 0,35 0,09 

                      
4.315  

-530  

3300 
0,20 0,27 0,07 

                      
4.837  

-492  

4500 
0,134 0,179 0,046 

                      
5.490  

-424  

6100 
0,08 0,11 0,03 

                      
6.166  

-325  

6300 
0,08 0,11 0,03 

                      
6.198  

-320  

9000 
0,05 0,06 0,02 

                      
6.690  

-235  

12000 
0,04 0,05 0,01 

                      
6.826  

-205  

15000 
0,04 0,05 0,01 

                      
6.899  

-189  
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Tabel 7-10  Koncentration i jordmatricen  for kobber     
 

Kobber - Cu 

Af-
stand  

FØR EFTER 
For-
skel Bag-

grunds
-

depo-
sition 
(µg/kg
TS/år) 

Økotoks. 
jordkvalitets-

kriterier 
(mg/kgTS) 

Bag-
grunds 

niveau for 
dyrk-

ningsla-
get 

(mg/kgTS
) 

EFTER Forskel 

 (m) 

Konc. 
(µg/kgT

S/år) 

Konc. 
(µg/kgT

S/år) 

Konc. 
(µg/kg
TS/år) 

Antal år for 
overskridel-
se af øko-
toks. jord-

kvalitetskri-
teriet (år) 

[forøgel-
se/ reduk-

tion af 
antal år] 

100 6,18 8,19 2,01 

1,50 30 8 

2.270 -595 

182 3,74 5,02 1,28 3.376 -823 

300 2,36 3,32 0,96 4.566 -1.135 

400 2,09 3,00 0,91 4.885 -1.244 

600 2,00 2,86 0,87 5.041 -1.246 

920 1,89 2,62 0,73 5.336 -1.152 

1350 1,59 2,17 0,57 6.003 -1.106 

2500 1,06 1,41 0,36 7.554 -1.050 

3300 0,79 1,06 0,27 8.597 -1.000 

4500 0,53 0,72 0,18 9.929 -889 

6100 0,32 0,44 0,11 11.359 -708 

6300 0,31 0,43 0,11 11.428 -697 

9000 0,19 0,26 0,07 12.503 -532 

12000 0,16 0,22 0,06 12.812 -453 

15000 0,14 0,20 0,05 12.967 -430 
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Tabel 7-11  Koncentration i jordmatricen  for arsen 
 

Arsen - As 

Afstand  FØR EFTER Forskel   
Bag-

grunds-
deposi-

tion 
(µg/kgT

S/år) 

  
Øko-
toks. 
jord-
kvali-

tetskri-
terier 

(mg/kg
TS) 

  
Bag-

grunds 
niveau 

for 
dyrk-
nings-
laget 

(mg/kg
TS) 

EFTER Forskel 

 (m) 

Konc. 
(µg/kgTS

/år) 

Konc. 
(µg/kgTS/å

r) 

Konc. 
(µg/kgT

S/år) 

Antal år for 
overskri-
delse af 
økotoks. 
jordkvali-

tetskriteriet 
(år) 

[forøgel-
se/reduktio
n af antal 

år] 

100 1,55 2,05 0,50 

0,18 10,00 2,10 

3539 -1019 

182 0,94 1,25 0,32 5493 -1552 

300 0,59 0,83 0,24 7794 -2400 

400 0,52 0,75 0,23 8454 -2727 

600 0,50 0,72 0,22 8760 -2791 

920 0,47 0,66 0,18 9421 -2610 

1350 0,40 0,54 0,14 10912 -2660 

2500 0,26 0,35 0,09 14736 -2921 

3300 0,20 0,27 0,07 17614 -3084 

4500 0,13 0,18 0,05 21793 -3141 

6100 0,08 0,11 0,03 26998 -2907 

6300 0,08 0,11 0,03 27272 -2885 

9000 0,05 0,06 0,02 31833 -2452 

12000 0,04 0,05 0,01 33227 -2231 

15000 0,04 0,05 0,01 34004 -2097 
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Tabel 7-12  Depositionsberegning for krom 
 

Krom  - CrVI 

Afstand  FØR EFTER Forskel   
Bag-

grunds-
deposition 
(µg/kgTS/å

r) 

  
Økotoks. 
jordkvali-
tetskrite-

rier 
(mg/kgT

S) 

  
Bag-

grunds 
niveau for 
dyrknings-

laget 
(mg/kgTS) 

EFTER Forskel 

 (m) 

Konc. 
(µg/kgT

S/år) 

Konc. 
(µg/kgTS

/år) 

Konc. 
(µg/kgT

S/år) 

Antal år for 
overskri-
delse af 
økotoks. 
jordkvali-

tetskriteriet 
(år) 

[forøgel-
se/reduktio
n af antal 

år] 

100 1,55 2,05 0,50 

0,44 50 6,8 

17.375 -4.364 

182 0,94 1,25 0,32 25.526 -5.881 

300 0,59 0,83 0,24 34.075 -7.900 

400 0,52 0,75 0,23 36.343 -8.621 

600 0,50 0,72 0,22 37.370 -8.680 

920 0,47 0,66 0,18 39.536 -7.896 

1350 0,40 0,54 0,14 44.165 -7.493 

2500 0,26 0,35 0,09 54.666 -6.910 

3300 0,20 0,27 0,07 61.478 -6.462 

4500 0,134 0,179 0,046 70.054 -5.602 

6100 0,08 0,11 0,03 79.009 -4.336 

6300 0,08 0,11 0,03 79.435 -4.265 

9000 0,05 0,06 0,02 85.998 -3.150 

12000 0,04 0,05 0,01 87.819 -2.755 

15000 0,04 0,05 0,01 88.799 -2.534 
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8 Foreløbig Natura 2000-vurdering 

8.1 Natura 2000 - Fuglebeskyttelsesdirektivet og 
Habitatdirektivet 

Natura 2000 er en fællesbetegnelse for internationale naturbeskyttelsesområder, der 
er særligt udpeget i henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv 
79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle) og EF-habitatdirektivet 
(Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). 

Både Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet indebærer en generel forplig-
telse til at beskytte vildtlevende fugle og andre arter og naturtyper af betydning for 
EU, både udenfor og indenfor de udpegede områder. Herudover er der på fuglebe-
skyttelsesdirektivets bilag 1 angivet fuglearter, som landene er særligt forpligtede 
til at beskytte. På Habitatdirektivets bilag 1 og 2 er angivet arter og naturtyper, der 
er af betydning for fællesskabet. Det er disse arter og naturtyper, der er lagt til 
grund ved udpegning af de nævnte særlige Natura 2000-områder. Særligt truede 
arter og naturtyper er mærket med en * for at angive dem som særligt prioriterede i 
EU. 

Formålet med udpegningen af Natura 2000-områderne er at bidrage så konkret som 
muligt til at sikre den biologiske diversitet ved at bevare og styrke naturtyperne og 
levesteder for vilde dyr og planter i Europa. Fra dansk side er direktiverne indar-
bejdet i den nationale lovgivning - dels via miljømålsloven, dels i Miljøministeriets 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelses af visse arter. 

Der er udpeget 261 habitatområder, 113 fuglebeskyttelsesområder og 27 Ramsar-
områder i Danmark, men mange områder er helt eller delvist sammenfaldende eller 
ligger i forbindelse med hinanden. Samlet set er der derfor 246 Natura 2000-
områder. 

Fuglebeskyttelsesområder er områder, som har til formål at beskytte ynglefugle, 
der er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder. Desuden er 
fuglebeskyttelsesområder også områder, hvor fugle, som regelmæssigt gæster 
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Danmark for at fælde fjer, raster under trækket eller overvintrer. Disse fugle skal 
beskyttes på tværs af landegrænser.  

EF-habitatområder er udpeget med henblik på at beskytte og bevare bestemte na-
turtyper og et bredere spektrum af dyre- og plantearter, som er af betydning for 
Fællesskabet. 

Målet for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevarings-
status for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. 

Med bevaringsstatus menes resultatet af alle de forhold, der indvirker på hhv. arten 
eller naturtypen og de karakteristiske arter, som lever dér, og som på lang sigt kan 
påvirke artens/naturtypens naturlige udbredelse, dens struktur og funktion samt for 
naturtyper, de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt. 

 En naturtype har gunstig bevaringsstatus når  

› det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette om-
råde, er stabile eller i udbredelse,  

› den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets op-
retholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid, og  

› bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturty-
pe, er gunstig som defineret i litra d.  

En art har gunstig bevaringsstatus når: 

› data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på 
lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige 
levesteder,  

› artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sand-
synlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og  

› der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på 
lang sigt at bevare dens bestande.  

Der foreligger for hvert Natura 2000-område et ”udpegningsgrundlag”, hvoraf det 
fremgår hvilke arter og/eller naturtyper, det pågældende område er udpeget for at 
beskytte. Det er et generelt miljømål for alle Natura 2000-områder, at sikre eller 
genoprette en ”gunstig bevaringsstatus” i områderne, herunder specielt for de arter 
og naturtyper, det pågældende område er udpeget for. Dette miljømål skal følges 
både i forbindelse med myndighedernes administration af generelle regler om god-
kendelser, tilladelser, dispensationer mv. og i forbindelse med myndighedernes 
planlægning. Det gælder ikke kun Natura 2000-planlægningen, som omtales ne-
denfor, men alle typer af planlægning, som kan berøre forhold inden for de interna-
tionale naturbeskyttelsesområder. 
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8.2 Natura 2000 planlægning 

I Danmark skal der udarbejdes særskilte forvaltningsplaner for hvert Natura 2000-
område. Det overordnede miljømål i Natura 2000-planerne er at sikre og/eller gen-
oprette en gunstig bevaringsstatus for områdets arter og naturtyper, herunder speci-
elt de arter og naturtyper, der indgår i områdernes udpegningsgrundlag. Det over-
ordnede mål er udmøntet i konkrete miljømål for hele eller dele af Natura 2000-
områderne. Disse miljømål udgør tilsammen områdernes ”bevaringsmålsætning”. 

I december 2011 blev statens indsatsplaner for de danske Natura 2000-områder 
færdiggjort. I 2012 har de respektive kommuner hhv. staten selv for offentligt ejede 
arealer, udarbejdet handleplaner som indeholder de konkrete initiativer, der skal 
tages i de enkelte områder. Det kan f.eks. være indgåelse af græsningsaftaler, ryd-
ning af krat, genskabelse af naturlig hydrologi og genslyngning af vandløb som led 
i naturgenopretning mv. 

 

Figur 8-1 Vurderingen af konsekvenser for nærliggende Natura 2000-områder følger den 
trinvise vurdering, hvor der først foretages en foreløbig vurdering. Kan der ik-
ke afvises en væsentlig påvirkning, foretages en fuld vurdering. Nærmere ud-
dybning kan ses i Habitatdirektivets artikel 6 (stk. 3, 4) 

8.3 Foreløbig Natura 2000-vurdering 

Habitatdirektivet kræver jf. art. 6 stk. 3, at alle planer og projekter, der væsentligt 
kan påvirke bevaringsmålsætningen for et Natura 2000-område, skal underkastes 
en konsekvensvurdering. Af habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 408 af 1. 
maj 2007) fremgår, at der er krav om at gennemføre en foreløbig vurdering af pla-
ner og projekter, for at vurdere, om de kan påvirke et eller flere Natura 2000-
områder væsentligt. Hvis den foreløbige vurdering viser, at et projekt kan have en 
væsentlig påvirkning, skal der laves en egentlig konsekvensvurdering. 

COWI har derfor gennemført en foreløbig vurdering med henblik på at vurdere, om 
produktionsændringerne ved ROCKWOOL kan påvirke et eller flere Natura 2000-
områder væsentligt.  

•  Vurderingen skal bestå i en sandsynliggørelse af, at 
udpegningsgrundlag ikke påvirkes 

•Data og metoder skal være godt beskrevet 

•  Hvis en væsentlig negativ påvirkning ikke kan afvises på basis 
af den foreløbige vurdering, skal der foretages en fuld 
konsekvensvurdering 

Foreløbige vurdering 
(Væsentligheds-

vurdering) 

•  Alle potentielle effekter skal vurderes 

•  Forhåndsbelastning  

•  Relation til natur- og vandplaner 

•  Kumulative effekter 

•  Data og metoder skal være godt beskrevet 

•  En påvirkning skal kunne afvises "uden rimelig videnskabelig 
tvivl" 

Fuld konsekvens-
vurdering 
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Hvis den foreløbige vurdering ikke kan udelukke en væsentlig påvirkning af et el-
ler flere områder og dets udpegningsgrundlag, skal der udføres en egentlig konse-
kvensvurdering, hvor det vurderes, om der sker en skade på udpegningsgrundlaget. 

 

Figur 8-2  Kort som viser ROCKWOOLs beliggenhed i forhold til de nærmest beliggende 
Natura 2000-områder i Himmerland. Numrene viser habitatområdenummeret. 
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8.3.1 Identifikation af Natura 2000-områder, der kan blive 
påvirket 

I relativ nærhed af ROCKWOOL findes tre Natura 2000-områder: N222/H222 Vil-
lestrup Ådal, N18/H20/F3/F4 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø og 
N22/H22 Kielstrup Sø. Områdernes placering i forhold til ROCKWOOL fremgår 
af Figur 8-2. Den præcise afstand mellem ROCKWOOL og Natura 2000-
områderne kan ses i Tabel 8-1 og på Figur 8-3. Tallene angiver den mindste af-
stand mellem Natura 2000-området og ROCKWOOL og for store dele af områder-
ne vil afstanden derfor være større. Ud fra et forsigtighedssynspunkt er der i denne 
foreløbige vurdering taget udgangspunkt i den mindste afstand mellem projektet og 
Natura 2000-områderne. 

En påvirkning af alle øvrige Natura 2000-områder vurderes umiddelbart at kunne 
udelukkes på grund af afstand. Dette gælder også de to områder H30 Lovns Bred-
ning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk og H223 
Kastbjerg Ådal.  

På Figur 8-3 over nærliggende Natura 2000-områder er der vist et påvirkningsom-
råde ud til 15 kms afstand fra ROCKWOOL. Vi har valgt at vise dette store områ-
de, da modelberegninger for N viser, at der ud til 15 km vil være en ændring i de-
positionen, der er større end de 0,6 kg N/ha/år, som er den grænse, DCE (Dan-
marks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet) har opstillet i forhold til mulige 
effekter på naturområder. I den foreløbige vurdering af påvirkninger af habitatom-
råder der startet med at se på mulige konsekvenser i de nærmest beliggende områ-
der, og viser denne ingen negativ påvirkning, vil der ikke vurderes yderligere på 
mere fjernt liggende Natura 2000-områder. 

Tabel 8-1 Oversigt over de Natura 2000-områder som ligger nærmest ROCKWOOL. Ta-
bellen viser habitatområdenummer, afstand, retning og størrelsen af bag-
grundsdepositionen for kvælstof og forsurende forbindelser. (*) på basis af 
DCE2011-data på kommuneplan for Mariagerfjord Kommune. 

Habitatområde 

nr. 

Afstand/ retning (km 

og retning)  

Baggrundsdeposition 

* (kg N/ha/år)  

Baggrundsdeposi-

tion (keq/ha/år) 

H222 3,3/ Ø 13,99 0,287 

H22 6,3 / SØ 13,99 0,287 

H20/F3/F4 6,1 / N 13,99 0,287 

 
Natura 2000-områderne vurderes at kunne blive påvirket som følge af ændringer i 

› deposition af kvælstof (især ammoniak) der medfører eutrofiering 

› deposition af kvælstofoxider (NOx) og svovforbindelser (SOX) som medfører 
forsuring 

› deposition af tungmetaller som ophobes i jorden eller vandområder og poten-
tielt kan bioakkumuleres.  
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Figur 8-3   Placering af Natura 2000-områder i nærheden af ROCKWOOL. Koncentriske 
afstandscirkler viser, hvor langt væk fra anlægget de enkelte områder ligger.  
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8.3.2 Udpegningsgrundlag 

Udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde H222, H18 og H22 samt EF-
fuglebeskyttelsesområde F3 og F4 fremgår af tabellerne nedenfor. 

Tabel 8-2 Udpegningsgrundlag for H222 Villestrup Ådal. Prioriterede arter og naturty-
per er markeret med * 

Udpegningsgrundlag for H222 Villestrup Ådal 

1013 Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri) 
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 
1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
1330 Strandenge 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6120 * Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidéloka-
liteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9150 Bøgeskove på kalkbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
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Tabel 8-3 Udpegningsgrundlag for H20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Prio-
riterede arter og naturtyper er markeret med *. Habitatområdet er en del af 
Natura 2000-området N18 sammen med F3 og F4.  

Udpegningsgrundlag for H20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 

1013 Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri) 
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 
1081 Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) 
1095 Havlampret (Petromyzon marinus) 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 
1355 Odder (Lutra lutra) 
1386 Grøn buxbaumia (Buxbaumia viridis) 
1393 Blank seglmos (Drepanocladus vernicosus) 
1902 Fruesko (Cypripedium calceolus ) 
3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidéloka-
liteter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7110 * Aktive højmoser 
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9150 Bøgeskove på kalkbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
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Tabel 8-4 Udpegningsgrundlag for de to fuglebeskyttelsesområder F3 og F4, der er en del 
af Natura 2000-området N18. Y angiver at der er tale om en ynglefugl og F3 an-
giver at arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, 
fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af be-
stande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Torn-
skade.  

Udpegningsgrundlag for F3 Madum Sø 

Isfugl Y F3 
Sortspætte Y F3 
Udpegningsgrundlag for F4 Rold Skov 

Hvepsevåge Y F3 
Stor hornugle Y F1 
Isfugl Y F3 
Sortspætte Y F3 
Hedelærke Y F1 
Rødrygget tornskade Y F3 

 

Tabel 8-5 Udpegningsgrundlag for H22 Kielstrup Sø. Prioriterede arter og naturtyper er 
markeret med * 

Udpegningsgrundlag for H22 Kielstrup Sø 

1013 Kildevælds-vindelsnegl (Vertigo geyeri) 
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1528 Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1150 * Kystlaguner og strandsøer 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande 
1330 Strandenge 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3260 Vandløb med vandplanter 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 
6210 Overdrev og krat på mere ell. mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokali-
teter) 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
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8.3.3 Vurdering af de mulige påvirkningers væsentlighed 

Projektets betydning for Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag er vurderet 
på baggrund af beregninger af depositionens størrelse og udbredelse hhv. før og 
efter de ansøgte produktionsændringer på ROCKWOOL A/S. Depositionen for 
kvælstof (NH3 og NOX), forsurende forbindelser (SOX og NOX) og tungmetaller 
fremgår af tabellerne i kapitel 7 (afsnit 7.4.3). Nedenfor er der for hvert af de tre 
Natura 2000-områder vurderet, hvorvidt en væsentlig påvirkning kan udelukkes.  

8.3.4 N222/H222, Villestrup Ådal 

H222 er det Natura 2000-område, der ligger tættest på anlægget, i en afstand af 
3.000 m. Området ligger stik øst for ROCKWOOL. Den fremherskende vindret-
ning i Danmark er fra vest-syd/vest mod øst-nord/øst, hvilket betyder, at kvælstof-
depositionen overvejende sker mod øst-nord/øst. Derfor vil dette område i praksis 
oftere være udsat for deposition fra ROCKWOOL.  

Kvælstofdeposition 

For N222/H222 viser beregningen, at der sker et fald i kvælstof depositionen (se 
tabel 7-1) som følge af udledninger fra ROCKWOOL. I den del af habitatområdet, 
hvor faldet (og depositionen) er størst, det vil sige tættest på ROCKWOOL, i en 
afstand af 3.300 m, nedsættes depositionen som følge af emissioner fra 
ROCKWOOL fra 6,5 kg N/ha/år til 2,9 kg N/ha/år. Det vil sige en positiv ændring 
på 3,5 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i området er i dag på 13,99 kg N/ha/år. 
Både den tidligere og den fremtidige deposition af kvælstofforbindelser ligger over 
tålegrænsen for en række af de naturtyper der findes i Natura 2000-området.  
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Figur 8-4 Naturtilstanden for kortlagte naturtyper i habitatområde H222 Villestrup Ådal. 
På figuren ses også afstanden fra ROCKWOOL i meter. 

Projektets virkning i området er et fald i kvælstofdeposition. Da der er tale om et 
fald, vurderes en væsentlig negativ konsekvens af projektet at kunne udelukkes. En 
væsentlig positiv konsekvens for arter og naturtyper i området kan ikke udelukkes, 
da depositionen ligger over tålegrænser for naturtyperne og da ændringen er meget 
markant (22 %).  
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Deposition af forsurende forbindelser 

I N222/H222 viser beregningen at der sker en reduktion i depositionen af forsuren-
de forbindelser som følge af udvidelsen af ROCKWOOL. I en afstand af 3.300 m, 
vil depositionen af forsurende forbindelser som følge af emissioner fra 
ROCKWOOL falde fra 0,0691keq/ha/år til 0,0498 keq/ha/år. Det vil sige et fald på 
0,0194 keq/ha/år (se Tabel 7-2). Baggrundsbelastningen i området er i dag på 0,287 
keq/ha/år. Det betyder at den samlede deposition af forsurende forbindelser i Natu-
ra 2000-området ændres til 0,3368 keq/ha/år. Som for kvælstof er der tale om en 
konservativ betragtning jf. beregningsforudsætningerne.  

Den samlede fremtidige deposition af forsurende forbindelse på 0,3368 keq/ha/år 
er markant lavere end tålegrænserne for terrestriske naturtyper (se Tabel 6-1). Der 
er ikke opsat tålegrænser for habitatnaturtyperne i forhold til forsuring, men de 
vurderes at være sammenlignelige med tålegrænser for terrestriske naturtyper. Det 
vil sige på henholdsvis 0,9-2,4 keq/ha/år for fersk natureng og overdrev og 0,8-2,7 
keq/ha/år for løvskov (0,8-2,2 keq/ha/år for egeskov). Selv hvis tålegrænserne er 
halvt så store for habitatnaturtyper, vil der fortsat ikke være tale om en overskridel-
se.  

Da tålegrænserne ikke overskrides, vurderes en væsentlig påvirkning af habitatna-
turtyper og terrestriske levesteder for arter at kunne udelukkes.  

For søer og vandløb findes ikke en tålegrænse for deposition af forsurende forbin-
delser. Vandløb vurderes ikke at være sårbare overfor forsuring. Det skyldes bl.a. 
vandbevægelse og at det især er fysiske forhold der er bestemmende for vandløbets 
tilstand. Kun et mindretal af de danske søer er truede af forsuring, det drejer sig om 
lavalkaline søer med en alkalinitet på mindre end 0,2 meq/l, en ledningsevne under 
100 µS/cm eller en pH under 5,5 (Søndergaard et al. 2003). 

Søer med en så lav alkalinitet vil være brunvandede søer og klarvandede søer (lo-
beliesøer) (Bak et al 1999). Af disse findes kun brunvandede søer (3160) på ud-
pegningsgrundlaget for habitatområde N222. I N222 er der kortlagt to forekomster 
af denne naturtype. Søerne er kortlagt i 2007 i forbindelse med DEVANO, og beg-
ge søer blev dengang vurderet at være påvirket af eutrofiering og uden eller næsten 
uden (<5 %) undervandsvegetation. I søen med undervandvegetation var de regi-
strerede arter kors-andemad, sideskærm (submers) og sphagnum (Miljøportalen). 
På baggrund af disse data vurderes søerne ikke at være særligt sårbare over for for-
suring.  

Hverken i naturplanen eller i basisanalysen for N222 er forsuring nævnt som en 
trussel. I stedet er tilførsel af næringsstoffer (N-deposition og tilførsel af nærings-
stoffer fra dyrkede arealer) de væsentligste trusler for naturtypen.  

Siden 1989 er depositionen af svovl som er hovedårsagen til forsuring, faldet med 
ca. 72 % i Danmark, og den er ligeledes faldet mellem 2007 og 2010. Forsuringen 
af søer har således for blot få år siden været væsentligt højere end den er i dag. Ge-
nerelt har forsuringsproblemet været af langt mindre omfang i Danmark end i f.eks. 
Sverige og Norge, og i Danmark har det i stedet været eutrofieringen, som har væ-
ret bestemmende for søernes vandkvalitet. 



  
 

 

http://projects.cowiportal.com/ps/A013579/Documents/3 Projekt dokumenter/Naturrapport/Baggrundsrapport_Natur_vers_2-0_final.docx 

65 

For søer gælder, at der er lav afsætning til selve vandfladen, da ruheden er tæt på 0 
og da søerne er placeret lavt i terrænet. Derfor vil depositionen være væsentlig 
mindre end for øvrige naturtyper. 

På baggrund af ovenstående forhold, vurderes en væsentlig påvirkning af sønatur-
typer i habitatområde N222 at kunne udelukkes da:  

› Der sker et fald i depositionen af forsurende forbindelser 

› forsuring ikke er nævnt som en væsentlig trussel 

› de kortlagte søer i området ikke vurderes at være værdifulde/sårbare 

› baggrundsdepositionen af forsurende forbindelser i lokalområdet er lav (til 
sammenligning er den ca. 1-1,1 keq/ha/år i København (Miljøministeriet 
2012)  

› baggrundsbelastningen med forsurende forbindelser er faldet markant og såle-
des tidligere har været meget højere end tilfældet er i dag. 

Deposition af tungmetaller på jord 

I N222/H222 viser beregningen at der sker en stigning i deposition af en række 
tungmetaller som følge af udledninger fra ROCKWOOL. I den del af habitatområ-
det, hvor depositionen er størst, det vil sige tættest på ROCKWOOL, i en afstand af 
3.300 m, fremgår depositionen af de enkelte stoffer af Tabel 8-6. 

Tabel 8-6 Koncentration af tungmetaller i jorden som følge af deposition fra 
ROCKWOOL og baggrundsdeposition i en afstand af 3.300 m fra 
ROCKWOOL, hvor Natura 2000-område N222 begynder.  

Koncentration af tungmetaller som følge af deposition fra ROCKWOOL 

Metal FØR EFTER 
Baggrunds-

niveau 
Økotoks. jord-
kvalitetskriterie 

Antal år før 
overskridel-

se 

 µg/kg TS/år 
µg/kg 
TS/år 

µg/Kg TS/år mg/kg TS (år) 

Cd 0,20 0,16 0,075 0,3 428 

Hg 0,08 0,05 0,033 0,1 905 

Ni 0,20 0,27 0,46 10 4.837 

Cu 0,79 1,06 1,50 30 8.597 

As 0,18 0,27 0,18 10 17.614 

Pb 0,79 1,06 0,46 50 25.043 

Cr 0,20 0,27 0,18 50 61.478 
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Det fremgår af Tabel 8-6, at ROCKWOOL i dag og fortsat vil bidrage med relativt 
høje depositioner af tungmetaller i forhold til baggrundsdepositionen. Der sker en 
øget deposition som følge af projektet, pånær for kviksølv og cadmium, der reduce-
res. Af de beregnede stoffer hører kviksølv, cadmium, arsen og bly til gruppen af 
toksiske metaller, mens nikkel, kobber og krom er sundhedsskadelige og økotoksi-
ske i større koncentrationer.  

Det er dog væsentlig at understrege, at der ikke ske overskridelse af de økotoksiko-
logiske jordkvalitetskriterier for de nævnte tungmetaller som følge af projektet (se 
også tabellerne i afsnittet om deposition). Cadmium er med et "råderum" på ca. 428 
år det mest kritiske metal i forhold til det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie, 
men 428 år er markant længere tid end anlæggets levetid, som er ca. 30 år for de 
nuværende ovnlinjer. Depositionen af kviksølv vil  i 3,3 kms afstand overskride det 
økotoksikologiske jordkvalitetskriterie indenfor 905 år (en forøgelse på 216 år i 
forhold til før-scenariet). 

De økotoksikologiske jordkvalitetskriterier repræsenterer de stofniveauer i jord, 
hvorunder der ikke forventes at forekomme toksiske effekter på planter og dyr i 
jordmiljøet. Da disse ikke overskrides, vurderes det, at deposition af tungmetaller 
fra røggasudledningen er uden betydning for bevaringsstatus/prognose af de terre-
striske habitatnaturtyper og levesteder for bilag II arter. En væsentlig påvirkning 
kan derfor udelukkes. Dette gælder for alle de nævnte tungmetaller og uanset, om 
der er tale om en stigning eller et fald i depositionen.  

Deposition af tungmetaller på vand 

For søer og vandløb findes på samme måde en grænseværdi for, hvornår der ses 
effekter i naturen. Denne tager udgangspunkt i vandets koncentration af det givne 
tungmetal (grænseværdierne kan ses i Tabel 6-2 og depositionen i forskellige af-
stande i Tabel 7-4).  

Forholdene i danske søer varierer betydeligt både med hensyn til vandskifte, vand-
dybder og volumen, vegetation, vandets hårdhed etc. Mens tilførsel af tungmetaller 
i denne sammenhæng regnes alene at ske ved atmosfærisk deposition, vil fraførsel 
af tungmetaller ske ved primært sedimentation og vandudskiftning. Der foreligger 
ingen kontante data om disse forhold for søerne i ROCKWOOLs opland. Det er 
derfor valgt groft at antage, at en repræsentativ sø har en overflade på ca. 1000 m², 
en gennemsnitlig dybde på 1 m, en gennemsnitlig opholdstid for vandet på ca. 1 år 
samt at 50 % af de tilførte tungmetaller forbliver på opløst form, mens resten fjer-
nes ved sedimentation. 

Disse forudsætninger må betragtes som ret konservative. Dette gælder især den 
gennemsnitlige opholdstid, men også opløseligheden. Opløseligheden er ca. 50 % 
for cadmium, men f.eks. for bly betydeligt mindre og formentlig i størrelsesordnen 
10 %. Endelig forventes en lang række søer, særligt de større søer, at være dybere 
end 1 m og dermed have et større vandvolumen, som metallerne opblandes i, med 
følgende lavere koncentration. 
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For vandløb er der stor vandbevægelse og dermed stor stoftransport. For vandløb 
vil den gennemsnitlige opholdstid, hvor vandet er udsat for deposition være langt 
lavere end for søer og formentlig på omkring et til to døgn. 

Tabel 8-7 Koncentration af tungmetaller i vandfasen som følge af deposition fra 
ROCKWOOL i en en afstand af 3.300 m, hvor Natura 2000-området begynder. 
For stofferne As, Cr og Pb lægges baggrundsdepositionen til depositionen for 
ROCKWOOL, da disse værdier ikke er tilføjede (se Tabel 6-2) 

Koncentration af tungmetaller som følge af deposition fra ROCKWOOL. 

Metal FØR EFTER 
Baggrundsni-

veau 
Kvalitetskri-

terie 
Koncentra-

tion 

Faktor fra 
kvalitetskri-

teriet 

 µg/L/år µg/L/år µg/L/år µg/L µg/L  

Hg 0,0384 0,0254 0,016 0,05 0,0127 3,9 

Cd 0,0952 0,0762 0,036 0,08-0,25 0,0381 2,1 

 
Ni 0,0952 0,127 0,46 

 
2,3 

0,0637 36 

 
Pb 0,380 0,508 0,46 

 
0,34 

0,484 0,70 

 
Cu 

0,38 
 

0,508 
 

1,5 
 

1 
0,254 3,9 

 
As 0,0952 0,127 0,18 

 
4,3 

0,154 28 

 
Cr 0,133 0,127 0,18 

 
3,4 

0,154 22 

 

Det ses af tabellen at selv med de meget konservative beregninger sker der over-
skridelser af kvalitetskriteriet for bly (Pb). Overskridelsen sker under antagelse af 
en opløselighed på 50 %, men da den faktiske opløselighed for bly er markant lave-
re (ca. 10 %), vurderes en overskridelse i praksis at kunne udelukkes. De mest kri-
tiske af de øvrige metaller er kviksølv (Hg) og cadmium (Cd). For begge stoffer 
medfører projektet et fald i depositionen og dermed en forbedring af de eksisteren-
de forhold.  

For vandløb gælder, at der vil være et langt højere vandskifte og dermed vil kon-
centrationen være som minimum en faktor 100 lavere. For vandløb i habitatområ-
det vurderes en overskridelse af kvalitetskriterierne derfor helt at kunne udelukkes.  

8.3.5 N18/H20/F3/F4 Rold Skov, Lindenborg Ådal og 
Madum Sø  

N18 ligger i næsten dobbelt så stor afstand fra ROCKWOOL som N222 (6,1 km i 
forhold til 3,3 km). I forhold til den fremherskende vindretning i Danmark fra vest-
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syd/vest mod øst-nord/øst ligger N18 nord for anlægget. Derfor vil dette område i 
praksis sjældnere være udsat for deposition fra ROCKWOOL.  

Kvælstofdeposition 

For N18 viser beregningen, at der sker et fald i kvælstof depositionen (se tabel 7-1) 
som følge af udledningen fra ROCKWOOL. I den del af habitatområdet hvor faldet 
(og depositionen) er størst, det vil sige tættest på ROCKWOOL, i en afstand af 6,1 
km, nedsættes depositionen som følge af emissioner fra ROCKWOOL fra 3,0 kg 
N/ha/år til 1,4 kg N/ha/år. Det vil sige en positiv ændring på 1,6 kg N/ha/år. Bag-
grundsbelastningen i området er i dag på 13,99 kg N/ha/år. Det betyder, at den 
samlede deposition af kvælstof i Natura 2000-området ændres fra 16,99 kg N/ha/år 
til 15,4 kg N/ha/år. Både den tidligere og den fremtidige deposition af kvælstoffor-
bindelser ligger over tålegrænsen for en række af de naturtyper, der findes i Natura 
2000-området. 
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Figur 8-5 Naturtilstanden for kortlagte naturtyper i habitatområde H20 Rold Skov, Lin-
denborg Ådal og Madum Sø(vest) 

 

Figur 8-6 Naturtilstanden for kortlagte naturtyper i habitatområde H20 Rold Skov, Lin-
denborg Ådal og Madum Sø(øst) 

Projektets virkning i området er et fald i kvælstofdeposition. Da der er tale om et 
fald, vurderes en væsentlig negativ konsekvens af projektet at kunne udelukkes, 
mens en væsentlig positiv konsekvens for arter og naturtyper i området ikke helt 
kan udelukkes, da værdierne ligger over tålegrænser for naturtyperne. Da ændrin-
gen er halvt så stor som for N222 og da der gennemføres en fuld Natura 2000-
konsekvensvurdering for N222, hvis udpegningsgrundlag rummer mange af de 
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samme naturtyper som N18, vurderes det ikke nødvendigt at gennemføre en fuld 
Natura 2000-konsekvensvurdering for N18/H20/F3/F4. 

Deposition af forsurende forbindelser og tungmetaller 

En væsentlig påvirkning som følge af forsuring og deponering af tungmetaller i 
terrestriske områder vurderes at kunne udelukkes, da deponeringen er mindre, end 
det der er redegjort for i N222 og afstanden op til tålegrænserne derfor endnu læn-
gere. Den samlede deposition af forsurende forbindelser i N18 falder fra 0,0326 
keq/ha/år til 0,0237 keq/ha/år. Det vil sige et moderat fald og en noget mindre de-
position den der sker i N222 Villestrup Ådal (0,0498 keq/ha/år). 

I forhold til deposition af forsurende forbindelser på søer findes i dette habitatom-
råde de to sønaturtyper brunvandet sø (3160) og kalk- og næringsfattige søer 
(3110) som potentielt er sårbare overfor forsuring. Herunder findes flere større sø-
er, som har været en del af forskellige overvågningsprogrammer, og for hvilke der 
derfor haves data om vandkemi etc. Det drejer sig om Mossø og Estrup Dam, som 
er brunvandede skovsøer (3160) med en forholdsvis stabil tilstand og ingen egent-
lige undervandsplanter. Herudover findes Store Økssø, der er krydskortlagt som 
naturtyperne 3110/3160 pga. dominansen af grundskudsplanter (lobelie, strandbo, 
sortgrøn brasenføde). Endelig er Madum Sø af typen 3110 og er den største og re-
neste lobelie sø i Danmark. Tilstanden har været stabil i mange år, og det nærmeste 
man kommer på en referencesø. Desuden findes i habitatområdet syv kortlagte 
småsøer og vandhuller af typen 3160 (brunvandet sø).Hverken i naturplanen eller i 
basisanalysen for området er forsuring nævnt som en trussel for søer af typen 3110 
eller 3160. I stedet er næringsstofbelastning den væsentligste trussel for naturty-
perne. 

Tilstanden har været stabil i søerne gennem mange år, og således har søerne ikke 
oplevet en væsentlig negativ påvirkning som følge af den tidligere markant højere 
baggrundsdeposition af forsurende forbindelser. Derfor vurderes søerne ikke at 
være særligt sårbare eller at modtage en forøget deposition som følge af ROCK-
WOOLs projekt.  

En væsentlig påvirkning af søerne som følge af ændret deposition af forsurende 
forbindelser vurderes derfor at kunne udelukkes.  

I forhold til deposition af tungmetaller på søer og vandløb gælder samme argumen-
tation som for N222 Villestrup Å, blot er ændringen i deposition af tungmetaller 
endnu lavere i N20.  

8.3.6 Kielstrup Sø N22/H22 

N22 ligger i næsten dobbelt så stor afstand fra ROCKWOOL som H222 (6,3 km i 
forhold til 3,3 km). I forhold til den fremherskende vindretning i Danmark fra vest-
syd/vest mod øst-nord/øst ligger N22 sydvest for anlægget. Derfor vil dette område 
i praksis sjældnere være udsat for deposition fra ROCKWOOL. 
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Kvælstofdeposition 

For N22 viser beregningen at der sker et fald i kvælstof depositionen (se tabel 7-1) 
som følge af udledningen fra ROCKWOOL. I den del af habitatområdet hvor faldet 
(og depositionen) er størst, det vil sige tættest på ROCKWOOL, i en afstand af 6,3 
km, nedsættes depositionen som følge af emissioner fra ROCKWOOL fra 2,9 kg 
N/ha/år til 1,4 kg N/ha/år. Det vil sige en ændring på 1,5 kg N/ha/år. Baggrundsbe-
lastningen i området er i dag på 13,99 kg N/ha/år. Det betyder at den samlede de-
position af kvælstof i Natura 2000-området ændres fra 16,9 kg N/ha/år til 15,4 kg 
N/ha/år. Både den tidligere og den fremtidige deposition af kvælstofforbindelser 
ligger over tålegrænsen for en række af de naturtyper der findes i Natura 2000-
området.  

Projektets virkning i området er et fald i kvælstofdeposition. Da der er tale om et 
fald, vurderes en væsentlig negativ konsekvens af projektet at kunne udelukkes, 
mens en væsentlig positiv konsekvens for arter og naturtyper i området ikke helt 
kan udelukkes, da værdierne ligger over tålegrænser for naturtyperne. Da ændrin-
gen er halvt så stor som for N222 og da der gennemføres en fuld Natura 2000-
konsekvensvurdering for N222 hvis udpegningsgrundlag rummer mange af de 
samme naturtyper som N22, vurderes det ikke nødvendigt at gennemføre en fuld 
Natura 2000-konsekvensvurdering for N22/H22. Som anført tidligere i dette kapitel 
er der således heller ikke i den fulde konsekvensvurdering set på konsekvenser i 
Natura 2000-områder, der ligger længere væk end N22/H22. 

Deposition af forsurende forbindelser og tungmetaller 

En væsentlig påvirkning som følge af forsuring og deponering af tungmetaller i 
terrestriske områder vurderes at kunne udelukkes, da deponeringen er mindre end 
det der er redegjort for i N222 og afstanden op til tålegrænserne derfor endnu læn-
gere. Således er ændringen i samme størrelsesorden som den, der er redegjort for 
for N18/H20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. 

I forhold til deposition af forsurende forbindelser på søer findes ingen sønaturtyper, 
der er følsomme overfor deposition af forsurende forbindelser på udpegnings-
grundlaget. Derfor kan en væsentlig påvirkning udelukkes.  

I forhold til deposition af tungmetaller på vandløb og søer gælder samme argumen-
tation som for N222 Villestrup Å, blot er ændringen i deposition endnu lavere i 
dette område. 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A013579/Documents/3 Projekt dokumenter/Naturrapport/Baggrundsrapport_Natur_vers_2-0_final.docx 

9 Fuld Natura 2000-konsekvensvurdering 

9.1 Metode 

Natura 2000-konsekvensvurderingen er udarbejdet, så den følger kravene i "Vej-
ledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration 
af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (Natur-
styrelsen 2011b). 

Der er gennemført en konkret vurdering af, om det ansøgte projekt kan påvirke 
udpegningsgrundlaget i området, herunder om bevaringsmålsætningerne påvirkes. I 
det omfang en påvirkning er identificeret, er det vurderet, om den kan medføre en 
negativ påvirkning af bevaringsmålsætningen (en skade). Ved vurderinger af even-
tuelle påvirkninger er forsigtighedsprincippet inddraget. Der skal således være en 
høj grad af vished for, at aktiviteten ikke vil skade udpegningsgrundlaget. Hvis en 
skade ikke på baggrund af bedste videnskabelige viden uden rimelig tvivl kan afvi-
ses, kan der ikke gives tilladelse til projektet. 

For Natura 2000-området Villestrup Ådal er den eneste identificerede påvirkning, 
som ikke kan udelukkes at være væsentlig, ændringen i kvælstofdepositionen. Det-
te forhold er derfor vurderet yderligere nedenfor.  

9.2 Eksisterende forhold, Villestrup Ådal 

I dette afsnit beskrives de overordnede forhold i Natura 2000-området, og de væ-
sentligste dele af Natura 2000-planen resumeres. Selve udpegningsgrundlaget for 
området kan ses i Tabel 8-2. 
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Figur 9-1  Villestrup Å snor sig forbi nogle af Danmarks mest artsrige overdrev.(Foto: 
Torben Ebbensgaard). 

9.2.1 Områdebeskrivelse 

Villestrup Ådal kendetegnes naturmæssigt af de meget fine, klarvandede vandløb 
på kalkbund: Lundgård Bæk og Stubberup Bæk samt Villestrup Å. Vandløbet har 
sin begyndelse i en række vandrige kilder og modtager bl.a. vand fra landets største 
bassinkilde St. Blåkilde. Åens omgivelser præges især af store kær- og engarealer, 
som mange steder er tilgroede med højstauder pga. manglende afgræsning. De tør-
re omgivelser består af meget kuperede hede- og overdrevsarealer, hvor kalken ofte 
ligger blottet ved jordoverfladen og vandløbet har arbejdet sig ned i landskabet. 
Området har trods næringsstofbelastning og tilgroning stadig en række meget 
sjældne arter. 

Villestrup Ådal er efter danske forhold enestående. Vandløbet har særdeles fin 
vandkvalitet, kalkbund og et stort fald. Også overdrevene er i særklasse, alle tre 
typer (sure, kalk- og tørre, sandede overdrev) findes i området. Både kalkoverdre-
vene og de sure overdrev indeholder en lang række sjældne planter og er blandt de 
fineste i landet. Her findes bl.a. de meget sjældne orkideer Hvid Sækspore og Bak-
ke-Gøgeurt. Her er meget store arealer med rigkær. Enkelte er velbevarede med 
usædvanligt store bestande af Engblommer og arter af Gøgeurter. Området har go-
de bestande af Odder og Bæk-Lampret, og der er i 2006 fundet to bestande af Kil-
devælds-Vindelsnegl. 
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9.2.2 Naturtypernes forekomst og tilstand 

Naturtilstanden på de kortlagte forekomster er beregnet på baggrund af kortlæg-
ningsdata fra 2011. Naturtilstanden for hele habitatområdet ses på Figur 9-2, mens 
der for de dele af området der ligger tættest på ROCKWOOL også er vist kort med 
artstilstand og strukturtilstand.  

 

Figur 9-2 Naturtilstand i H222 Villestrup Ådal. 
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Figur 9-3 Kort som viser de kortlagte naturtyper og deres naturtilstand i de dele af habitatområdet 
der ligger nærmest ROCKWOOL. 

Natura 2000-området er i en længere årrække potentielt blevet belastet med kvæl-
stofnedfald fra ROCKWOOL plus baggrundsbelastning over tålegrænseintervallet 
for flere af habitatnaturtyperne. Næringsstofbelastningen har sammen med mang-
lende drift mange steder medført udbredt tilgroning med højstauder, træer og bu-
ske. Der er imidlertid også stadig arealer med høj artstilstand og et generelt højt 
naturpotentiale. Naturtilstanden er sammensat af de to delelementer artstilstand (se 
Figur 9-4) og strukturtilstand (Figur 9-5). Af kortene fremgår ikke umiddelbart no-
gen sammenhæng mellem naturtilstand, artstilstand eller strukturtilstand og afstand 
fra ROCKWOOL. 

Flere af især overdrevsforekomsterne har lang kontinuitet og høj artstilstand (se 
Figur 9-4) og der er fundet en række arter, som indikerer god naturkvalitet og høj 
sårbarhed på levestedet. 
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› Eksempler på kortlagte kalkoverdrevsarter i den del af Natura 2000-området 
som ligger nærmest ROCKWOOL er: enghavre, dunet havre, hulkravet kodri-
ver, stivhåret borst, dunet vejbred, vold-timian, vild hør, hjertegræs, stivhåret 
kalkkarse, blå-grøn star og bladmosset Camptothecium lutescens.  

› Eksempler på kortlagte” sure overdrevsarter” i den del af Natura 2000-
området som ligger nærmest ROCKWOOL er: tandbælg, fåre-svingel, hede-
lyng, lav skorzoner, smuk perikon, plettet kongepen, djævelsbid, smalbladet 
høgeurt, krat-fladbælg og tormentil.  

› Eksempler på kortlagte, sårbare ”rigkærsarter og tidvis våd eng-arter” i i den 
del af Natura 2000-området som ligger nærmest ROCKWOOL, er: engblom-
me, stjerne-star, krognæb-star, knold-star, hirse-star, hjertegræs, eng-viol, maj-
gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, plettet gøgeurt, katteskæg, djævelsbid. 

 

 
Figur 9-4  Illustration af artstilstanden langs Stubberup Bæk og Lundgård 

Bæk. 

Store dele af arealerne er uden drift og pleje og derfor under tilgroning med høj-
stauder, træer, buske og invasive arter. En stor del af de våde naturtyper er desuden 
påvirket af unaturlig hydrologi pga. dræn og grøfter. Stubberup Bæk er på lange 
strækninger desuden reguleret og nedgravet. Disse forhold er de primære årsager 
til, at flertallet af de kortlagte naturtypeforekomster har ugunstig strukturtilstand 
(se Figur 9-5). 
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Figur 9-5 Kort som viser strukturtilstanden langs Lundgård Bæk og Stubberup Bæk.  

 

 
Figur 9-6 Fotos af tilgroede kær og overdrev langs Lundgård Bæk 
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Sideløbene til Villestrup Å, Lundgård Bæk og Stubberup Bæk, er som navnene 
antyder, mindre vandløb. Begge vandløb har i området der ligger tættest på 
ROCKWOOL iflg. vandplanen (2010-2015) god økologisk tilstand, hvilket er i 
overensstemmelse med vandløbsstrækningernes målsætning. Lundgård Bæk har 
indtil for få år siden rummet to spærringer i forbindelse med dambrug, men dam-
brugene er nu nedlagt og spærringerne fjernet. 

 
Figur 9-7 Lundgård Bæk ved Egelundskov nord for Rostrup. 

9.2.3 Bilag II-arternes forekomst 

Odder findes i det meste af området. Specielt langs Lundgård Bæk findes mange 
spor af odder, og der er tilsyneladende en tæt bestand, hvilket også bekræftes af 
overvågningsdata (NOVANA). 

Kildevælds-vindelsnegl er registeret et enkelt sted ved Villestrup Å (nær Vrå), og 
arten er tilknyttet lysåbne kildevæld eller rigkær med trykvand. Skæv vindelsnegl 
er ikke fundet i H222 siden området blev udpeget. 

Bæk-lampret er registreret i Lundgård Bæk, medens flod-lampret forventes at være 
meget fåtallig i Villestrup Å’s hovedløb.  

9.2.4 Natura 2000-planen 

Områdets målsætning 

Den overordnede målsætning for området (H222) er, at Villestrup Å-systemet og 
omgivelserne fremstår som ét sammenhængende bånd af uregulerede vandløb med 
artsrige overdrev, rigkær, kilder, hede og skov, og sikres som levested for arterne 
på udpegningsgrundlaget. Områdets artsrige sure og kalkrige overdrev samt rigkær 
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skal sikres, udvides og sammenbindes. Søer og vandløb i området sikres god natur-
tilstand, hvilket forudsætter god vandkvalitet. Vandløbene sikres kontinuitet og er 
uregulerede med skånsom eller ingen grødeskæring. Der er foretaget en prioritering 
af kildevæld og rigkær på bekostning af unge birke- og ellesumpe og odder. 

Trusler mod udpegningsgrundlaget 

Truslerne mod udpegningsgrundlaget er registreret som en del af processen med at 
kortlægge, tilstandsvurdere og overvåge naturen og udarbejde Natura 2000-planen. 
Næsten alle naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være 
negativt påvirket af næringsstofbelastning. Flere af de lysåbne naturtyper er truet af 
tilgroning med bl.a. højstauder og invasive arter, ligesom afvanding er en trussel 
for naturværdierne flere steder i området, herunder levesteder for vindelssneglene. 
Spærringer samt uhensigtsmæssig drift i vandløb er en trussel mod naturtypen 
vandløb samt de arter, der er knyttet til disse som f.eks. lampretter. 

Natura 2000 planens indsats 

Indsatsen vil overvejende dreje sig om at sikre og genindføre lysåbne forhold gen-
nem hensigtsmæssig naturpleje af naturtyperne, herunder gennemføre en indsats 
over for invasive plantearter. Vandløb sikres miljøvenlig vandløbspleje. For alle 
vandafhængige naturtyper vil det desuden være afgørende, at sikre en forbedret 
hydrologi, ligesom der skal sikres gode levesteder for odder, lampretter og vindel-
snegle. Arealet af kildevæld skal udvides, hvor det er muligt. Forekomsterne af de 
truede naturtyper tør hede, tidvis våd eng, rigkær og overdrevsnaturtyperne sikres. 
Problemarter som gyvel og ørnebregne er en trussel flere steder i den lysåbne natur. 

Natura 2000 planen og kvælstofdeposition 

I Natura 2000-planen angives, at luftbåren deposition af kvælstof og/eller nærings-
stofbelastning fra omkringliggende, gødskede landbrugsarealer udgør en trussel 
mod alle naturtyper. For de mest næringsfattige typer (heder, sure overdrev, hæn-
gesæk, søbred med småurter) er tålegrænsen overskredet på stort set hele arealet. 
Det betyder, at store, almindelige plantearter vil overvokse og fortrænge små, 
sjældne og nøjsomme planter. For skovnaturtyperne er øvre ende af tålegrænsein-
tervallet overskredet for hele arealet. 

Tilgroning med træer, buske, græs og høje urter, der er en direkte følge af bl.a. N-
deposition, er i hele området en akut trussel mod de fleste af områdets naturtyper, 
og dermed også mod levestederne for kildevældsvindelsnegl og skæv vindelsnegl.  

Indsats i forhold til reduktion af kvælstofdeposition jf. Natura 2000-handleplanen 
vil bestå af den generelle regulering jf. eksempelvis kommunens administration af 
Husdyrloven. 
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9.3 Vurdering af virkninger af 0-alternativet 

0-alternativet beskriver den tilstand, hvor der ikke sker produktionsændringer, og 
eksisterende drift fortsættes. Dette indebærer at:  

› De eksisterende emissions- og depositionsstørrelser vil fortsætte i fremtiden 
og N-depositionen i Natura 2000-området vil således fortsat udgøre bag-
grundsdepositionen på 13,99 kg N/ha/år plus bidraget fra ROCKWOOL som 
er på 6,5 kg N/ha/år samt øvrige tilstedeværende punktkilder i næromårdet 
som svinebrug og minkfarme. Det vil sige en maksimal samlet N-deposition i 
N222 på 20,5 kg N/ha/år.  

› Naturtyper med en højeste tålegrænse på 20 kg N/ha/år eller derunder vil fort-
sat belastes med en deposition der ligger over den højeste tålegrænse. Det dre-
jer sig om kalkrige søer (3140), brunvandede søer (3160), hede (4030), sure 
overdrev (6230), hængesæk (7140) og skovtyperne (9110, 9130, 9150, 9160, 
9190, 91D0 og 91E0)  

› Naturtyper med en højeste tålegrænse på 25 kg N/ha/år vil fortsat påvirkes i en 
størrelse tæt på øverste tålegrænse. Det drejer sig om våde dværgbusksamfund 
(4010), enekrat (5130), tørre overdrev (6120), Kalkoverdrev (6210), tidvis vå-
de enge (6410), kildevæld (7220) og rigkær (7230). 

› Grundlaget for at opretholde de næringsfattige naturtyper og dermed på sigt at 
opnå gunstig bevaringsstatus for de nøjsomme naturtyper vil ikke være til ste-
de. 

Det vurderes, at den nuværende produktionsform har en negativ påvirkning på alle 
de nævnte naturtyper, da kvælstofbelastningen er omkring eller højere end øverste 
tålegrænse.  

For øvrige naturtyper på udpegningsgrundlaget (vandløb (3260), næringsrige søer 
og vandhuller (3150) samt urtebræmmer (6430)) vurderes deposition fra luften re-
elt at være uden betydning. Det skyldes, at naturtyperne er naturligt kvælstofrige, 
ufølsomme for atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag 
fra andre kilder, f.eks. grundvand eller overfladenær afstrømning (NST, 2005). 

For den sidste naturtype (strandenge (1330)) gælder, at der er tale om en robust 
naturtype, hvis nedre tålegrænse ligger på 30 kg N/ha/år og dermed over den mak-
simale deposition der sker. Derfor vurderes denne naturtype ikke at blive påvirket 
af kvælstofdeposition. Strandengene i H222 ligger ved udløbet af Villestrup Å me-
re end 11 km fra ROCKWOOL. 
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9.4 Vurdering af virkninger af projektet 

9.4.1 Mulige påvirkninger af habitatnaturtyper 

For naturtyper, hvor den nedre tålegrænse er overskredet i 0-alternativet (nævnt 
som sårbare under beskrivelsen af 0-alternativet) forventes der at ske en positiv 
påvirkning som følge af projektet.  

For nogle af naturtyperne, de som har en øverste tålegrænse på 20 kg N/ha/år, vil 
den øvre tålegrænse ikke længere være overskredet, da den samlede deposition fal-
der fra 22,1 kg N/ha/år til 18,5 kg N/ha/år. Nederste tålegrænse for naturtyperne 
(10 kg N/ha/år) vil dog fortsat være overskredet. Det drejer sig om naturtyperne 
hede (4030) og surt overdrev (6230) samt skovtyperne (9110, 9130, 9150, 9160, 
9190, 91D0 og 91E0). For disse naturtyper vil der dermed ske en forbedring, men 
det vil afhænge af tilstanden af den konkrete forekomst, hvorvidt tålegrænsen fort-
sat er overskredet. 

For naturtyperne med en øvre tålegrænse på 10 kg N/ha/år kalkrige søer (3140) og 
brunvandede søer (3160) eller 15 kg N/ha/år hængesæk (7140) vil depositionen 
fortsat ligge over øverste tålegrænse. For alle forekomster af disse naturtyper vil 
der således ske en mindsket N-deposition, men ikke noget der forventes at betyde 
en væsentlig forbedring af tilstanden for naturtypen, da øverste tålegrænse fortsat 
er overskredet. For alle de nævnte naturtyper gælder, at øverste tålegrænse allerede 
er overskredet som følge af baggrundsdepositionen.  

For naturtyperne våde dværgbusksamfund (4010), enekrat (5130), tørre overdrev 
(6120), kalkoverdrev (6210), tidvis våde enge (6410), kildevæld (7220) og rigkær 
(7230) vil depositionen fortsat ligge mellem nedre (10 eller 15 kg N/ha/år) og øvre 
tålegrænse (25 kg N/ha/år), men dog på et lavere niveau. For disse naturtyper vil 
der dermed ske en forbedring, men det vil afhænge af tilstanden af den konkrete 
forekomst, hvorvidt den faktiske tålegrænse fortsat er overskredet. 

For ingen af de nævnte naturtyper vil den ændrede deposition betyde, at den neder-
ste tålegrænse ikke længere er overskredet. 

Næringsstofbelastning er generelt og iflg. Natura 2000-planen (NST, 2011) et pro-
blem for alle tre typer af overdrev, våde og tørre heder, rigkær og søer. Kvælstof-
belastning er særlig problematisk for de nævnte naturtyper, da kvælstof for disse 
oftest er det begrænsende næringsstof. Rigkær og overdrev er mange steder (rand-) 
påvirket negativt af tilførsel fra de omkringliggende landbrugsarealer, mens deposi-
tion belaster mere eller mindre, afhængigt af naturtypens ruhed, orientering og be-
liggenhed i forhold til fremherskende vindretning, læ fra træer mm.  
Produktionen på ROCKWOOL vil som følge af projektet medføre en nedsat N-
deposition indenfor Natura 2000-området i forhold til den der sker i dag. Særligt i 
det behandlede område af Stubberup Bæk og Lundgård Bæk vil der ske en redukti-
on af kvælstofdepositionen, da denne del af Natura 2000-området ligger tættest på 
ROCKWOOL (3,3-6,3 km væk). Det er dette område der har været udsat for den 
største deposition tidligere og som vil opleve det største fald i N-deposition.  

Der er ikke gennemført en specifik beregning af den nøjagtige deposition på hvert 
enkelt naturtypeareal. I stedet er der taget udgangspunkt i den maksimale depositi-
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on som sker i området, nemlig den deposition som sker i en afstand på 3,3 km fra 
ROCKWOOL, hvor Natura 2000-området starter. På konkret niveau vurderes sko-
vene at modtage den forholdsmæssigt største deposition, på grund af deres store 
overfladeruhed. Der er ikke kortlagt skove i de områder der ligger tættest på 
ROCKWOOL, men ved en besigtigelse i 2013 er der registreret små forekomster af 
bøg på muld og ellesump. For disse forekomster af skovnaturtyperne vurderes den 
positive ændring at være størst.  

Søerne forventes at modtage en betydeligt mindre mængde kvælstof som depositi-
on, pga. deres lave overfladeruhed og placering lavt i terrænet. Der er ingen kort-
lagte forekomster af kalkrige søer (3140) og brunvandede søer (3160) langs Lund-
gård Bæk eller Stubberup Bæk. Forekomster af disse sårbare naturtyper findes der-
for i relativt stor afstand fra ROCKWOOL og ændringen i deposition på disse na-
turtyper som følge af projektet vil derfor være mindre. 

Også de lysåbne naturtyper vil modtage mindre kvælstof fra depositionen, pga. de-
res beskyttede/lave beliggenhed i ådalene og deres relativt lave ruhed. Ændringen 
som følge af projektet for disse naturtyper vil derfor være mindre. Ruheden kan 
stedvist være højere pga. hældning og orientering, samt tilgroning med pilekrat og 
højstaudesamfund. I de tilfælde er naturtypens tilstand ringe og tålegrænsen vil 
ligge i den øverste ende af tålegrænseintervallet. De mest sårbare naturarealer i de 
områder der ligger tættest på ROCKWOOL og som derfor vil modtage den største 
deposition, vurderes at være arealerne med kalk- og især sure overdrev (6210 og 
6230) langs de østligste dele af Lundgård Bæk, grundet deres høje arts- og naturtil-
stand, samt de få arealer med hede. Herudover findes også en forekomst med hæn-
gesæk (7140).  

Med undtagelse af de ovenfor nævnte naturtyper, vurderes den reelle N-deposition 
på de kortlagte habitatnaturtypearealer efter produktionsændringerne at ligge midt i 
eller tæt på den laveste tålegrænse. Ifølge teorien er det netop i områder, hvor den 
konkrete belastning kan ændres fra at ligge over tålegrænsen til at nærme sig (eller 
gå under) den laveste tålegrænse, at nedbringelse af tålegrænsen har størst positiv 
effekt. Der kan således forventes en gradvis forbedring af naturtilstanden i løbet af 
en årrække i disse områder, efterhånden som det tilførte overskud i jorden optages, 
omsættes og udvaskes.  

Det kan forventes, 

›  at der sker en øget udvaskning af kvælstof  

› at den biologiske produktion på sigt vil falde,  

› at den kvantitative fordeling mellem græsser og bredbladede urter atter for-
skubbes til fordel for de bredbladede urter,  

› at udbredelse og antallet af mosser (og på hede/sure overdrev også laver) vil 
stige 

› at artsantallet generelt og antallet af biotoptypiske arter vil stige  
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Processen kan fremskyndes ved at etablere en passende pleje i form af rydning af 
krat, afgræsning og høslæt, hvorved eventuelle overskydende næringsstoffer per-
manent kan fjernes fra arealerne. 

Nedbringelse af den atmosfæriske kvælstoftilførsel med op til 5,2 kg N/ha/år vil 
være en markant ændring. Det forventes imidlertid ikke, at det vil være en ændring, 
som vil kunne erkendes på vegetationen i området på kort sigt. Det skyldes den 
langvarige, høje belastning og at laveste del af tålegrænseintervallet fortsat vil være 
overskredet.  

Projektet forventes at kunne fremskynde/bidrage til, at naturtyperne i H222 med 
tiden kan kategoriseres som havende gunstig bevaringsprognose, og ikke blot at der 
stedvist findes enkelte forekomster med god naturtilstand.  

Produktionsændringerne medfører således et skridt i indsatsen om at nedbringe 
belastningen fra kvælstofdeposition, uden at det betyder, at målet er nået. 

 

Figur 9-8  Oversigtsfoto af Lundgård Bæk. 

9.4.2 Mulige påvirkninger af udpegningsarter (bilag II) 

Kvælstofdeposition er uden betydning for vandløb, dets artssammensætning, leve-
steder, frie passage, fysiske forhold mm. Projektet vurderes derfor at være uden 
betydning for bæk-lampret og flod-lampret. 

Odder har først og fremmest behov for et uforstyrret yngleområde, med rigeligt 
fødegrundlag og skjule-/rasteområder i pilekrat, rørsump el.lign. Disse forhold har 
projektet ingen væsentlig indflydelse på.  

Kildevælds vindelsnegl og skæv vindelsnegl kan potentielt blive påvirket af projek-
tet i det omfang tilstanden af deres levesteder forringes. Da en negativ påvirkning 
af rigkær, kildevæld og strandeng kan udelukkes, vurderes en negativ påvirkning af 
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arterne også at kunne udelukkes. Det er muligt at forholdene for især kildevæld-
svindelsnegl forbedres, om følge af nedsat kvælstofdeposition. 

9.4.3 Områdets integritet 

Projektet vil ikke medføre direkte eller indirekte fysiske ændringer i Natura 2000-
området, og områdets sammenhængskraft, og dets værdi som spredningskorridor 
vil være uændret. 

9.5 Projekttilpasninger 

For at minimere eventuelle negative effekter af projektet er der i projektfasen gen-
nemført en række projekttilpasninger, som omhandler mulighederne for at minime-
re emissionen og derved depositionen af kvælstof. Der er primært tale om optime-
ring af rensning for ammoniak og en forbedret råvarehåndtering med henblik på 
reduktion af ammoniaktilførslen til processen. Samtidig vil der af hensyn til spred-
ningen ske flytning et lavt afkast op i den høje skorsten på 79 m. 

Den største massestrøm af ammoniak stammer fra fabrikkens spindekammerfiltre, 
og det skyldes de meget store luftmængder der anvendes. Så selvom emissionen 
som koncentration målt i mg/Nm3 reduceres betydeligt, vil det største bidrag fortsat 
stamme herfra. På grund af de store luftmængder betragtes det som urealistisk at 
foretage rensning for ammoniak. I stedet reduceres ammoniaktilførslen hertil via 
kommende ændringer i bindemiddelfremstillingen og doseringssystemet. Fra øvri-
ge afkast sker ligeledes en reduktion, særligt skal nævnes fra en hærdeovn hvor 
afbrændingstemperaturen hæves for at kunne afbrænde ammoniak. Dette er en mu-
lig løsning her, da luftmængden er en faktor 10 lavere end for spindekammeret. 

Der er i projektet forudsat en reduktion i emissionen af SOx fra den nye ovn, såle-
des at den samlede SOx emission ikke stiger selvom der sker en produktions udvi-
delse. SOx fjernes ved rensning af røggassen fra den nye ovn. Ved rensning skabes 
et restprodukt, som ikke kan genanvendes på fabrikken, men skal bortskaffes som 
affald.  

Der er heller ikke i projektet forudsat en reduktion af tungmetalemissionen. Denne 
stammer fra ovnene og er direkte relateret tilbage til råvarernes indhold af tungme-
taller. Disse kan være både naturligt forekommende, men også fra de råvarer som 
modtages fra andre industrivirksomheder. Størsteparten (>98 %) opsamles i de me-
get effektive filtre, som der er monteret på ovnene.   

9.6 Kumulativ effekt 

Natura 2000-planen for H222 iværksætter en række handlinger, som skal forbedre 
bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i området. Den atmosfærisk næringsstof-
tilførsel reduceres i forbindelse med den generelle regulering jf. husdyrlovgivnin-
gen. Den ændring i kvælstofdeposition, som projektet vil medføre i N222, skal ses i 
forhold til den øvrige N-belastning fra eksisterende og mulige projekter. Det pro-
jekterede fald i N-depositionen på op til 3,5 kg N/ha/år er set i forhold til en bag-
grundsbelastning på ca. 13,99 kg N/ha/år en meget markant reduktion. Desuden vil 
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den nuværende bidrag fra ROCKWOOL til baggrundsbelastningen falde markant, 
så baggrundsbelastning i området forventes at være lavere end 13,99 kg N/ha/år 
fremover. 
 
Udover et fald i N-deposition, medfører projektet en moderat reduktion i depostio-
nen af forsurende forbindelser (SO2). Den kumulative effekt af et fald i N-
deposition og deposition af forsurende forbindelse vurderes ikke at kunne medføre 
en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget. Det samme gælder for den øgede 
deposition af tungmetaller.  

9.7 Sammenfattende vurdering 

Gennemførsel af projektet vil have en positiv effekt på mulighederne for på sigt at 
opnå gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for N22/H22 Villestrup 
Ådal. 
 
Projektet vil medføre en markant nedgang i kvælstofdepositionen i Natura 2000-
område N222, Villestrup Ådal. Totaldepositionen i de dele af området som ligger 
nærmest ROCKWOOL falder som følge af projektændringerne fra 23,8 kg N/ha/år 
til 18,5 kg N/ha/år. Ændringen i områder der ligger i større afstand og områder med 
lav overfladeruhed vil være større. 
 
De habitatnaturtyper, som i dag påvirkes over deres øverste tålegrænse for kvæl-
stofdeposition, vil på sigt have øget sandsynlighed for at kunne sikre eller opnå 
Natura 2000-planens overordnede mål om gunstig bevaringsstatus. For kalkrige 
søer, brunvandede søer og hængesæk, vil påvirkningen fortsat ligge over den øver-
ste tålegrænse. For naturtyperne hede og surt overdrev samt skovtyperne, vil den 
øvre tålegrænse ikke længere være overskredet og der er derfor en øget sandsynlig-
hed for at gunstig bevaringsstatus kan bevares eller opnås.  
 
De kortlagte habitatnaturtyper, som påvirkes mellem øvre og nedre tålegrænse (vå-
de dværgbusksamfund, enekrat, tørre overdrev, kalkoverdrev, tidvis våde enge, 
kildevæld og rigkær) vil på sigt kunne opleve en tilsvarende positiv påvirkning fra 
den faldende kvælstofdeposition.  
 
Effekten af et fald i atmosfærisk N-deposition vil ikke umiddelbart kunne erkendes 
på naturen i området. Først i løbet af en årrække er der mulighed for, at udvasknin-
gen af kvælstof er steget, produktionen i naturtyperne gradvist nedsættes, artsdiver-
siteten vil stige, andelen af bredbladede urter og mosser vil stige. 
 
Projektet vurderes at være uden betydning for habitatområdets øvrige naturtyper og 
bilag II-arter. 
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10 Flora og fauna 

 

10.1 Eksisterende forhold  

Landskabet omkring ROCKWOOL er på overordnet niveau kendetegnet ved at 
være et åbent, hovedsageligt intensivt dyrket, kuperet landskab med mange spredte 
mindre landbrug. Landskabet er særligt karakteristisk ved de mange dødishuller, 
dvs. vandhuller, hvor en isblok blev efterladt i en lavning ved isens tilbagetrækning 
efter sidste istid. De skovbevoksede arealer er især tilgroede moseområder og min-
dre nåleplantager. Se VVM for nærmere landskabsbeskrivelse. 

10.1.1 Naturbeskyttede arealer 

Alle heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal over 
2.500 m², alle vandløb som er udpeget i kommuneplanen, samt søer over 100 m² er 
omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. Loven beskytter de nævnte naturtyper mod 
indgreb som medfører ændringer i tilstanden, f.eks. i form af bebyggelse, opdyrk-
ning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning. 
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Tabel 10-1  Areal og antal af vejledende registreringer af § 3-beskyttet natur i op til 3 km’s 
afstand fra ROCKWOOL A/S. 

Naturtype Areal ha. Antal 

Eng 59,7 95 

Hede 2,4 7 

Mose 75,4 128 

Overdrev 30,8 41 

Sø 40,0 246 

Sum 208,3  517 

 

 

Figur 10-1  Et eksempel på en af mange karakteristiske, tilgroede og brunvandede søer i 
området nord og vest for ROCKWOOL. 

 
Som det fremgår af Tabel 10-1 er i alt 208 ha og 517 stk. naturarealer i en afstand 
på op til 3 km fra ROCKWOOL registreret som eng, hede, mose, overdrev eller sø. 
De terrestriske arealer alene (dvs. uden sø/vandhul) udgør 168 ha og 271 stk. af 
disse. Registreringen af § 3-beskyttet natur er foretaget af Mariager Fjord Kommu-
ne i 2012, med baggrund i den vejledende registrering som er sket via luftfoto i 
1992.  
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Langt størsteparten af § 3-naturarealerne ligger nord og vest for ROCKWOOL (se 
Figur 10-2). 

 
Figur 10-2  Beliggenheden af den § 3-beskyttede natur i en 3 km’s radius omkring 

ROCKWOOL A/S. 

 
Søerne dominerer antalsmæssigt § 3-forekomsterne. Det isoleret set mest interes-
sante naturområde er formentlig også en sø, nemlig Gandrup sø med omgivelser, 
der ligger ca. 2 km nord for ROCKWOOL. Selve søen er en tidligere lobeliesø, og 
fremstår stadig nogenlunde klar med sandbund og udbredt dække af grundskuds-
planten strandbo, liden siv og stedvist kransnålalger. Omgivelserne består af næ-
ringsfattige moser, vandhuller og sumpskove. Søen er imidlertid blot B-målsat og 
angives i vandplan for hovedvandsopland Mariager Fjord at have en dårlig økolo-
gisk tilstand. 
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Figur 10-3 Gandrup Sø og omgivelser set mod vest. 

En stor del af moserne vest for ROCKWOOL kan karakteriseres som fattigkær 
med sur bund, udbredt dække af tørvemosser og relativt få arter. De ligger enten 
langs kanten af eksisterende brunvandede søer eller, i sin egenskab af tilgronings-
moser, ”ovenpå” en tidligere sø. Arter som tue- og smalbladet kæruld, grå star, 
dusk-fredløs, pors, bukkeblad, næb-star, kær-snerre og arter af tørvemosser er 
blandt de mest udbredte og karakteristiske, men stedvist ses også vandnavle, krage-
fod, tranebær, klokkelyng og gifttyde. Så godt som alle disse moser er under tilgro-
ning med især arter af pil, birk, pors, samt stedvis lodden dueurt, tagrør, bredbladet 
dunhammer, lyse-siv og blåtop.  

De ferske enge er helt overvejende omlagte, grøftede/drænede og næringsberigede 
arealer med dominans af trivielle arter som eng-rapgræs, kryb-hvene, fløjsgræs, 
rød-svingel samt lyse-siv og enkelte bredbladede, næringstolerante urter som lav 
ranunkel og mælkebøtte. 

De få heder (tørre heder) er under tilgroning med næringselskende højstauder som 
hindbær, stor nælde, gederams, træer og buske og lyngen udkonkurreres på hederne 
af græsser som bølget bunke og rød svingel.  

Overdrevene er primært sure overdrev, men stedvist især nær Lundgård Bæk mod 
øst, findes også kalkoverdrev. En meget stor del af overdrevene er lige som heder-
ne uden pleje og under tilgroning med højstauder og vedplanter. 

Alle de specifikke floralister for delområderne findes tilgængelige på Miljøportalen 
og beskrives ikke nærmere her. 
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Figur 10-4 Hængesæk og fattigkær med dominans af tørvemosser (her Sphagnum fallax sl. 
og S. fimbriatum), tue-kæruld, smalbladet kæruld samt typisk tilgroning med 
birk. 

Tilstandsvurdering 

Kortlægningen af § 3-områderne (Mariager Fjord Kommune, 2013) er sket som en 
”udvidet registrering” i hht. den tekniske anvisning (Teknisk anvisning for besigti-
gelse af §3-natur, version 1.04). Dette medfører, at der efter indtastning af data i 
Miljøportalen kan ske en beregning af Naturtilstand samt de to delelementer struk-
tur- og artstilstand. Naturtilstanden af § 3 områderne i den vurderet mest sårbare 
del af projektområdet (nordvest for ROCKWOOL) fremgår af Figur 10-5. 

Kun moser i Kirketerp Mose (vest for Vebbestrup) ved Gandrup sø samt et enkelt 
meget lille engareal ved Krogsmosehus, er i god naturtilstand. Resten er i ugunstig 
tilstand (moderat, ringe eller dårlig). I alt kun 6 % af de kortlagte terrestriske §3-
områder er beregnet som værende i gunstig naturtilstand. Det må bemærkes, at 
nogle arealer enten ikke er blevet kortlagt eller ikke har fået beregnet tilstanden i 
Miljøportalen (violette arealer på Figur 10-5). 

Generelt er strukturtilstanden bedre end artstilstanden, idet der er mange arealer 
med en meget forarmet flora og kun ringe eller dårlig artstilstand.  

Vandhuller og søer er beskyttede så snart de er større end 100 m2 og har udviklet et 
karakteristisk plante- og dyreliv. Ofte er en kortlægning i felten for at fastslå om en 
sø er beskyttet derfor ikke nødvendig. Der findes et system til tilstandsvurdering af 
vandhuller, analogt med systemet for terrestriske § 3- naturtyper, men tilstandsvur-
deringen er ikke gennemført. Generelt vurderes søer og vandhuller i området at 
være i en ringe tilstand, idet langt størsteparten har enten ringe vandkvalitet (pga. 
for stor næringstilførsel) eller er stærkt tilgroede med vand- og sumpplanter og 

http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Dyr%20og%20planter/Naturtilstand/TA-besigtigelse_af_naturarealer-104.pdf
http://www.dmu.dk/fileadmin/Resources/DMU/Dyr%20og%20planter/Naturtilstand/TA-besigtigelse_af_naturarealer-104.pdf
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skyggende træer langs bredderne. En stor del er både stærkt tilgroede og har ringe 
vandkvalitet. Reelt er en række vandhuller syd for Gandrup Sø, de eneste som vur-
deres at have god eller moderat naturtilstand. 

 
Figur 10-5 Den nordvestlige del af området omkring ROCKWOOL, hvor de 3 mest sårbare 

dele af de kortlagte og tilstandsvurderede § 3-arealer findes.  

10.1.2 Flora og fauna 

Registreringer af beskyttelseskrævende arter er eftersøgt i DOF-basen og Fugleog-
Natur på lokaliteter i en 3 km-radius (kaldet projektområdet) omkring 
ROCKWOOL (2000-2013). Bortset fra enkelte strejfende individer af rød glente, 
rørhøg, dværgfalk, hedehøg og hvepsevåge samt to rapporteringer af større flokke 
af rastende sangsvaner, en lille præstekrave og en aurora-sommerfugl, er der ingen 
fund af bemærkelsesværdige arter indenfor projektområdet. Rørhøgen kan reelt 
være en ynglefugl omkring Gandrup og Hvarre søer. De øvrige arter vurderes at 
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være trækfugle, da der ikke vurderes at være velegnede yngleområder i projektom-
rådet, som det ser ud i dag. 

Der er således ingen oplysninger om forekomster af padder, krybdyr, insekter, pat-
tedyr mm. i projektområdet. Men i forbindelse med eftersøgningen af bilag IV-
arter (COWI 2013, se afsnit 10.2) blev der fundet butsnudet frø og/eller skrubtudse 
i langt de fleste af de eftersøgte vandhuller, spidssnudet frø i ca. 1/3 af vandhuller-
ne (17 stk.), lille vandsalamander i 8 og stor vandsalamander i to vandhuller. Desu-
den blev der set både snog og hugorm. 

Området er levested for en lang række af arter af fugle, pattedyr, insekter, svampe 
osv. som er almindelige i Danmark, og det åbne område rummer en bestand af ha-
rer, ræv og rådyr. Men der er ikke yderligere viden om særlig sårbare eller bemær-
kelsesværdige arter. 

10.2 Bilag IV – arter 

Enkelte af de arter, der er omfattet af bilag IV i Habitatdirektivet, er også opført på 
bilag II. Disse kan indgå i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder. Den 
eneste bilag II-art, der er relevant for området er odder, som også er behandlet i 
kapitel 8 for så vidt angår forekomsten i Villestrup Ådal H222. 

Følgende arter vurderes på baggrund af deres overordnede udbredelse og biologi at 
være relevante i forbindelse med vurdering af ROCKWOOL A/S’s produktions-
ændringer. 

› Arter af flagermus 
› Odder 
› Markfirben 
› Strandtudse 
› Løgfrø 
› Spidssnudet frø 
› Stor vandsalamander. 
 
Flagermus 

Alle arter af danske flagermus er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Der findes 
17 arter i Danmark, af disse forekommer de 10 nedenstående arter i Himmerland 
og vil kunne træffes i eller nær projektområdet. Der er ikke foretaget eftersøgning 
af flagermus i forbindelse med projektet, så der er intet kendskab til den nøjagtige 
forekomst af arter og individer. 

› Damflagermus 
› Vandflagermus 
› Brandts flagermus 
› Frynseflagermus 
› Langøret flagermus 
› Troldflagermus 
› Dværgflagermus/Pipstrelflagermus 
› Brunflagermus 
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› Sydflagermus 
› Skimmelflagermus 
 

De enkelte arter af flagermus har forskellig adfærd og levevis. Dels søger de føde i 
forskellige typer natur og i forskellig højde og dels kan de raste i tilknytning til 
gammel skov, bygninger eller kalkgruber. Enkelte arter flyver udenlands om vinte-
ren, og raster ikke i Danmark. Nedenfor er de relevante arter grupperet efter ad-
færd, for at vurdere sandsynligheden for at de forekommer i projektområdet. 

Dam- og vandflagermus 
Dam- og vandflagermus er knyttet til større vandflader og moser, hvor de søger 
føde. På vej mellem dagsrastepladserne og deres fødesøgningsområder passerer de 
over land gerne langs naturlige ledelinjer som læhegn, veje og åer, men de kan og-
så søge føde over mere tørre områder. Begge arter overvintrer især i kalkgruber og 
foretager i den forbindelse lokalt træk. Om sommeren sover de især i bygninger. 

Små, sjældne flagermus der søger føde på overflader, de såkaldte "gleaners" 
Brandts flagermus, frynseflagermus og langøret flagermus er tre ret små arter, der 
kun sjældent registreres. De er alle mestre i langsom manøvredygtig flugt meget 
tæt på træer og bygninger, hvor de fanger insekter helt tæt på overflader (på en-
gelsk "gleaners"). Det er oftest ved skov- og parkagtige landskaber, man træffer 
dem. 

Brandts flagermus overvintrer i gruber, mens langøret flagermus og frynseflager-
mus om vinteren også kan træffes i hule træer. Dagen tilbringes for Brandts ved-
kommende især i bygninger, mens de to andre både benytter bygninger og hule 
træer. Brandts Flagermus er ikke fundet i Himmerland i forbindelse med de nyere 
NOVANA-overvågninger (Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013).  

Dværgflagermus i bred forstand: Slægten Pipistrellus 
De tre mindste arter af flagermus hører til slægten Pipistrellus, nemlig dværg-, pi-
pistrel- og troldflagermus. Pipistrelflagermusen er under udbredelse og er endnu 
ikke kendt fra Himmerland, men det er formodentligt kun et spørgsmål om tid før 
den dukker op.  

Dværgflagermus og troldflagermus flyver ofte i åbent terræn. Det meste af tiden 
flyver de imellem 5 og 20 m højde. Især troldflagermus er ikke særligt struktur-
bunden, idet den over halvdelen af sin fødesøgningstid flyver helt frit og i øvrigt 
næsten aldrig kommer helt tæt på træer. Dværgflagermus flyver lidt tættere på træ-
er, idet den det meste af tiden jager mellem 1 og 8 m fra træer, men den kan også 
søge føde i det helt åbne. Begge arter benytter hule træer og bygninger som raste-
pladser om sommeren. Dværgflagermus bruger samme type rastesteder om vinte-
ren, mens troldflagermusen flyver til varmere himmelstrøg. 

Dværgflagermusen er langt den almindeligste, men begge arter forventes at leve 
indenfor projektområdet, der rummer både egnede fødesøgnings-, yngle- og raste-
områder. 

Brun-, syd- og skimmelflagermus, de fritflyvende 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A013579/Documents/3 Projekt dokumenter/Naturrapport/Baggrundsrapport_Natur_vers_2-0_final.docx 

Brun-, syd- og skimmelflagermus er lidt større flagermus, der er flyver i større høj-
de og i helt åbne landskaber. De flyver typisk i trætopshøjde, idet brun- og skim-
melflagermus endda søger føde over trætopshøjde. 

Brunflagermus er meget knyttet til gamle løvtræer, mens de to andre er mere knyt-
tet til bygninger. 

De tre store flagermus vil kunne søge føde i projektområdet. Det gælder navnlig 
brun- og sydflagermus, der er almindelige, mens skimmelflagermus er væsentligt 
mindre almindelig. Området rummer både oplagte yngle- og rastemuligheder, i 
form af bygninger, rådne og hule træer eller træer med løs bark. 

Odder 

Odderen er udbredt i hele Himmerland, men i nærheden af virksomheden, vurderes 
arten at være meget fåtallig. Der er i de udpegede tre kerneområder for sårbar natur 
reelt en del relativt uforstyrrede, potentielle yngle- og rasteområder, men føde-
grundlaget vurderes at være særdeles ringe. Odderen lever primært af fisk, og det 
er kun i området omkring Gandrup Sø, at der vurderes at være en rimelig fiskebe-
stand. De mange små, mørke, brundvandede, sure, tilgroede og skyggede søer vur-
deres at have meget sparsomt fødegrundlag for odder.  

Odder er bekrevet under bilag II-arter i kapitel 8 for så vidt angår habitatområdet. 

Markfirben 

Markfirben er lokalt udbredt i Danmark, og også i Himmerland. Markfirbenet er 
især knyttet til åbne tørre overdrev, jernbaneskråninger og lignende steder med 
åben vegetation på sandet jord, optimalt set på sydvendte skråninger. Arten kan 
dog også forekomme i større moser, navnlig hvor der er en vis strukturel variation 
med bare tørveskær og lyng. Ifølge rapporten "Overvågning af arter 2004 -11” 
(Søgaard et al, 2013) er arten fundet i 10 x10 km-kvadratet omkring ROCKWOOL. 
Fundet ligger imidlertid ikke indenfor projektområdet. Det er uvist om markfirben 
forekommer i området, men der vurderes at være meget få velegnede levesteder. 
Enkelte sydvendte overdrev med ringe strukturtilstand nord for Gandrup Sø blev 
ved en screening af mulige levesteder vurderet at have størst potentiale. Her blev 
arten eftersøgt i 2012 uden fund, men arten er i øvrigt ikke aktivt eftersøgt. 

Padder 

Bilag IV-padderne vurderes at være den mest påvirkelige gruppe af bilag IV-arter i 
området. Derfor er arterne eftersøgt i felten i sommeren 2012. 

Metode: Der findes mere end 100 søer og vandhuller i projektområdet . Søerne i 
det åbne land (de som er omgivet af dyrkede landbrugsarealer) vurderes erfarings-
mæssigt at være i en dårlig tilstand pga. afstrømning af næringsstoffer fra de gød-
skede arealer. Derfor er der indledningsvist foretaget en GIS-sortering af søerne, 
således at de søer og vandhuller, som ligger omgivet af skov og/eller § 3-arealer er 
udvalgt til en nærmere eftersøgning af bilag IV-padder. Denne sortering fremgår af 
nedenstående Figur 10-6.  
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Figur 10-6 Vandhuller omkring ROCKWOOL, som ligger i det åbne, dyrkede land eller er 
omgivet af §3 beskyttet natur. 

Efter screeningen tilbagestår godt 50 søer og vandhuller (se Figur 10-7) i området 
omkring ROCKWOOL, som vurderes at være potentielle levesteder for bilag IV-
padder. I disse er der gennemført ketcherundersøgelser i juni-juli med henblik på at 
kortlægge eventuelle forekomster af paddearterne. Resultatet af undersøgelserne 
fremgår af Figur 10-9. 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A013579/Documents/3 Projekt dokumenter/Naturrapport/Baggrundsrapport_Natur_vers_2-0_final.docx 

 

Figur 10-7 Kort over de 55 søer og vandhuller, som vurderes at være potentielle yngleom-
råder for en eller flere bilag-IV-paddearter. 

Stor Vandsalamander 

Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse. Det er ikke 
unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m². Arten er følsom over for foru-
rening af vandhullerne, overskygning af vandhuller og udsætning af fisk. Arten kan 
findes ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten hele 
vandfladen, for at bestanden kan klare sig på længere sigt. 

Artens levesteder på land ligger oftest nær vandhullet, hvor der er gode skjuleste-
der, gerne med store mængder dødt ved under naturligt henfald. Rastestederne er 
oftest knyttet til skov og menneskeboliger. Størstedelen af bestanden opsøger terre-
striske levesteder inden for få hundrede meter fra ynglestederne. 

Stor Vandsalamander blev fundet som larve eller voksent individ i 4 vandhuller 
ved eftersøgningen i 2012 (COWI). Disse ligger alle øst for ROCKWOOL, mens 
arten ikke er fundet i nogen af de mange brunvandede søer vest for ROCKWOOL. 



  
 

 

http://projects.cowiportal.com/ps/A013579/Documents/3 Projekt dokumenter/Naturrapport/Baggrundsrapport_Natur_vers_2-0_final.docx 

97 

De 4 vandhuller var alle stærkt tilgroede med især dynd-padderok og bukkeblad 
samt delvist bredbladet dunhammer.  

Arten er desuden eftersøgt i 10 x 10 km kvadratet i NOVANA, men ikke fundet 
(Søgaard et al, 2013). 

 

Figur 10-8  Stor Vandsalamander fanget i et af 4 vandhuller omkring ROCKWOOL. Her 
ses både voksent individ og larve (th). 
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Figur 10-9 Kort som viser fund af bilag IV-paddearter omkring ROCKWOOL A/S ved ef-
tersøgningen sommer 2012. Spidssnudet frø blev fundet i 21vandhuller, stor 
vandsalamander i 4 vandhuller. 

Spidssnudet Frø 

Spidssnudet frø er den almindeligste bilag IV-art i Danmark og er almindeligt ud-
bredt. Den yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til 
bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til helt lysåbne vandhul-
ler. Uden for yngletiden opholder den sig i enge og moser, men forekommer i øv-
rigt i et bredt udsnit af naturtyper. Spidssnudet frø klarer sig godt på næringsfattige 
lokaliteter og trives i mere surt vand end butsnudet frø og stor vandsalamander. 
Arten yngler i fiskefrie eller fiskefattige søer. Især trives den godt i større moseom-
råder med mange mindre søer og sjapvandsområder.  

Arten blev fundet i 21 vandhuller under eftersøgningen (COWI, 2012). I modsæt-
ning til stor vandsalamander var den udbredt i en række af vandhullerne med lav 
pH-værdi vest for ROCKWOOL. 
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Figur 10-10  Spidssnudet frø af varieteten striata (Rana arvalis var. striata), med den karak-
teristiske lyse rygstribe, fanget på hængesækken ved vandhul nr. 33. 

Løgfrø og strandtudse 

Både løgfrø og strandtudse er knyttet til sandet jord og afhængige af rent vand uden 
fisk i ynglevandhullet.  

Løgfrø yngler i lavvandede vandhuller og vådområder lige fra helt små vandsam-
linger til søer og moser på flere hektar. Temporære vandhuller og oversvømmelser 
kan også være vigtige yngleområder for arten, forudsat at de holder vand frem til 
midt på sommeren. Uden for yngletiden opholder arten sig på arealer med løs san-
det jord og lavtvoksende vegetation. Løgfrø raster typisk tæt på ynglevandhullet. 
Arten anses for at have en relativ dårlig spredningsevne og klarer sig dårligt i in-
tensivt udnyttede landskaber. 

Strandtudse findes fortrinsvis langs kysterne spredt i det meste af Danmark. Be-
standen har været i tilbagegang gennem en længere årrække, og den er forsvundet 
fra de fleste indlandslokaliteter. Strandtudsen forekommer indlands i små spredte 
og isolerede bestande. Arten har lav genetisk diversitet, og de fleste bestande skøn-
nes ikke at være levedygtige på længere sigt.  

Begge arter findes spredt og sparsomt i Himmerland, men der var ingen fund af 
arterne i projektområdet i forbindelse med eftersøgningen. Søgning af data i til-
gængelige kvalitetssikrede databaser viser heller ikke fund af disse relevante (i det 
de kendes fra andre dele af Himmerland) bilag IV-arter i projektområdet. Løgfrø er 
eftersøgt i 10x10 km-kvadratet ved NOVANA-overvågningen (Søgaard et al, 
2013) uden fund. Strandtudse er ved samme overvågning fundet i kvadratet, men 
udenfor den definerede påvirkningszone. Der er fundet et eksemplar af strandtudse 
i grusgraven ved True 4 km vest for ROCKWOOL (Torben Ebbensgaard).  

Den optimale metode til eftersøgning af løgfrø og strandtudse er lytning (i maj) 
hvilket ikke blev gennemført i dette projekt. Sandsynligheden for forekomst af løg-
frø og strandtudse er lille, da vandhullerne generelt har for surt vand og/eller for 
dårlig vandkvalitet. Eneste potentielt egnede levested for strandtudse er små mid-
lertidige vandhuller ved bredden af den sandede Gandrup Sø.  
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10.3 Vurdering af virkninger af projektet 

Projektet har følgende beregnede virkninger: 

› Projektet vil betyde et markant fald i emissionen af ammoniak og deraf føl-
gende fald i størrelsen af kvælstofdeposition fra ROCKWOOL i forhold til si-
tuationen i dag jf. tabel 7-1. Størrelsen af faldet afhænger af, i hvilken afstand 
fra ROCKWOOL den enkelte naturtype findes. 

› Projektet vil fortsat betyde en N-belastning af naturen. I en afstand af 600 me-
ter fra ROCKWOOL vil denne være på 9,2 kg N/ha/år.  

› Projektet vil betyde en reduceret deposition af forsurende forbindelser, som 
følge af en samlet set reduceret udledning af NOx og SOX. Se Tabel 7-2. 

› Projektet vil betyde en ændret deposition af tungmetaller. Der sker en øget 
deposition af bly, kobber, nikkel, krom og arsen, mens depositionen af cadmi-
um og kviksølv falder markant (op mod henh. 20 % og 36 %).  

10.3.1 Virkning på beskyttet natur 

Eutrofiering 

For at kunne vurdere virkningerne på beskyttet natur skal depositionen ses i forhold 
til tålegrænserne for de enkelte naturtyper. Tålegrænserne kan ses i Tabel 6-1, men 
er opsummeret nedenfor.  

› for næringsfattige søtyper er tålegrænsen 5-10 kg N/ha/år  

› for sure overdrev, hængesæk og tørvelavninger 10-15 kg N/ha/år 

› for våd hede, tør hede, fattigkær og hedemoser, løvskov og nåleskov er tåle-
grænsen 10-20 kg N/ha/år 

› for kalkholdige overdrev, ferske enge, og kalkrige moser og væld er tålegræn-
sen 15-25 kg N/ha/år. 

› For rigkær er tålegrænsen 15-30 kg N/ha/år 

Faldet i N-deposition varierer med afstanden fra ROCKWOOL. I en afstand af 600 
m fra anlægget falder N-depositionen med 20,1 kg N/ha/år, til et fremtidigt niveau 
(inklusive baggrundsdeposition på 13,99 kg N/ha/år) på 23,2 kg N/ha/år. For natur-
typerne (kalkholdige overdrev, ferske enge og kalkrige moser og væld samt rigkær) 
der ligger i denne afstand fra ROCKWOOL, vil øverste tålegrænse ikke længere 
være overskredet. 

2500 m fra anlægget falder depositionen med 5,3 kg N/ha/år til et fremtidigt niveau 
(inklusive baggrundsdeposition på 13,99 kg N/ha/år) på 18,0 kg N/ha/år. For de 
ovennævnte naturtyper samt våd hede, tør hede, fattigkær og hedemoser, løvskov 
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og nåleskov der ligger i denne afstand fra ROCKWOOL, vil øverste tålegrænse 
ikke længere være overskredet. 

For øvrige af de nævnte naturtyper, vil øverste tålegrænse fortsat være overskredet, 
bl.a. da baggrundsdepositionen (13,99 kg N/ha/år) er højere. For disse vil den posi-
tive virkning derfor være mindre.  

Reelt vurderes den positive virkning på sigt at være endnu større. Mariager Fjord 
Kommune har på baggrund af kortlægningsarbejdet vurderet, at de mest sårbare § 3 
områder findes i de større sammenhængende delområder omkring Gandrup Sø, 
Stokholm Sø (syd for Vebbestrup) og Kirketerp Mose (vest for Vebbestrup). Disse 
sårbare naturområder ligger alle mod vest og nord-vest. Da den fremherskende 
vindretning i Danmark er fra vest-syd/vest mod øst-nord/øst betyder dette, at kvæl-
stofdepositionen overvejende sker mod øst-nord/øst, og at belastningen på de sår-
bare naturområder derfor reelt er langt mindre. Dette kan samtidig også være en 
væsentlig forklaring på, hvorfor de beskyttelsesværdige naturarealer, og i det mind-
ste de mest sårbare af slagsen, findes mod vest.  

Afstanden til Kirketerp Mose er 2500 m mod vest-nord/vest, til moser og søer syd 
for Gandrup sø 2000 m. mod nord/vest, og til Stokholm Sø/Mose (syd for Vebbe-
strup) 1000 m mod vest. Selve Gandrup Sø ligger i en afstand på mindst 2350 m 
fra skorstenen ved ROCKWOOL A/S. I en retning stik vest vurderes den årlige 
belastning fra ROCKWOOL at være under den halve af den maksimale belastning 
på den gældende afstand, da vindretningen mindre end 20 % af året bærer mod vest 
(dmi.dk).  

Reelt vurderes den årlige N-belastning fra atmosfærisk kvælstof efter en projekt-
ændring, derfor samlet set at ligge under 20 kg N/ha for alle de tre udpegede, sår-
bare delområder.  

› Udvaskning af kvælstof fra naturområderne vil øges 

› Den biologiske produktion vil falde,  

› Den kvantitative fordeling mellem græsser og bredbladede urter atter forskub-
bes til fordel for de bredbladede urter, og udbredelse og antallet af mosser vil 
stige 

› Artsantallet generelt vil kunne stige 

Samlet set har naturtilstanden på § 3-naturtyperne ved projektgennemførelse mu-
lighed for atter at kunne få et påvirkningsniveau, som på sigt muliggør opnåelse af 
en god naturtilstand og en øget biodiversitet. Der kan således forventes en gradvis 
forbedring af naturtilstanden i løbet af en årrække, efterhånden som det tilførte 
overskud i jorden optages, omsættes og udvaskes.  

For en række moser og enge i en afstand på 500-2500 m’s afstand vurderes den 
reelle N-deposition på § 3-arealerne efter produktionsændringerne at ligge midt i 
tålegrænseintervallet eller tæt på den laveste tålegrænse. Ifølge teorien er det netop 
i områder, hvor den konkrete belastning kan ændres fra at ligge over tålegrænsen til 
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at nærme sig (eller gå under) den laveste tålegrænse, at nedbringelse af tålegrænsen 
har størst positiv effekt. Der kan således forventes en gradvis forbedring af naturtil-
standen i løbet af en årrække, efterhånden som det tilførte overskud i jorden opta-
ges, omsættes og udvaskes. Den forudgående, lange påvirkning med store mæng-
der kvælstof og resulterende, ringe tilstand af vandhuller og terrestriske naturtyper 
betyder imidlertid, at det kan være nødvendigt med en indledende genopretnings-
indsats for at modvirke det høje næringsstofniveau i jorden og vandet. 

Forsuring 

På de kortlagte naturtyper i området kan følgende effekt af projektet forventes på 
sigt. 

Tålegrænserne for forsuring for § 3-naturtyper samt skove i området vil ikke blive 
overskredet. Den største deposition af forsurende forbindelse sker i en afstand af 
920 m fra anlægget, hvor der i fremtiden vil ske en deposition på 0,1140 keq/ha/år, 
et fald på 0,0474 keq/ha/år. Det betyder at den samlede forsurende effekt i det mest 
påvirkede område ændrer sig fra 0,448 keq/ha/år til 0,401 keq/ha/år. Tålegrænsen 
for overdrev og fersk eng er 0,9-2,4 keq/ha/år og denne vil dermed ikke blive over-
skredet. For løvskov er tålegrænsen 0,8-2,7 keq/ha/år (for egeskov 0,8-2,2 
keq/ha/år) og for nåleskov 1,0-4,1 keq/ha/år og disse vil ligeledes ikke blive over-
skredet.  

En væsentlig påvirkning af naturtyperne som følge af forsuring vurderes derfor at 
kunne udelukkes. Som for depositionen af kvælstof gælder, at forsuringen især vil 
ske i fremherskende vindretning dvs. områder der ligger øst/nordøst for 
ROCKWOOL. Påvirkningen af naturområder der ligger i andre retninger for 
ROCKWOOL vil derfor være endnu mindre.  

For søer er der ikke opstillet konkrete tålegrænser i forhold til forsuring. Lavalka-
line søer med alkalinitet under 0,2 meq/L er potentielt forsuringstruede (Sønder-
gaard et al 2003). Dette vil især være brunvandede søer og klarvandede søer (lobe-
liesøer). Undervandsplanterne i disse søer er sårbare over for en øget forsuring, da 
plantesamfundet ved forsuring ændres til samfund med mere forsuringstolerante 
arter som trådalger og sphagnummosser. Også søernes dyreliv kan ændres som 
konsekvens af en øget forsuring, specielt dyr med kalkskelet påvirkes negativt. De 
forsuringstruede søer ligger i Danmark især i Vest- og Midtjylland og det antages 
derfor at flere af de søer der findes indenfor 3 km fra ROCKWOOL er forsurings-
følsomme (Bak et al 1999).  

Generelt har forsuringsproblemet været af langt mindre omfang i Danmark end i 
f.eks. Sverige og Norge. Samtidig har nedfaldet af forsurende stoffer gennem det 
sidste været aftagende, hvilket betyder, at stressfaktoren via forsuring er langt min-
dre omfattende end eutrofieringsproblematikken. Forsuringsproblemet betragtes 
derfor overordnet set som værende mindre en tidligere (Søndergaard et al 2003).  

Deposition af forsurende forbindelser fra ROCKWOOL efter gennemførsel af pro-
jektet er på maksimalt 0,1140 keq/ha/år i 920 meters afstand, set i forhold til den 
eksisterende baggrundsbelastning på 0,287 keq/ha/år. For søer gælder, at der prak-
tisk talt ingen afsætning er til selve vandfladen, da ruheden er tæt på 0, depositio-
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nen vil derfor i praksis være mindre for denne naturtype, selvom bredvegetationen 
omkring søen vil fange noget. 

På baggrund af ovenstående vurderes en tilstandsændring af søer som følge af for-
suring at kunne udelukkes.  

Tungmetaller 

For at kunne vurdere virkningerne på beskyttet natur skal depostitionen ses i for-
hold til de økotoksikologiske jordkvalitetskriterier eller kvalitetskriterierne for 
vand for de enkelte tungmetaller. Disse kriterier repræsenterer de stofniveauer i 
jord og vand, hvorunder der ikke forventes at forekomme toksiske effekter på plan-
ter og dyr. For jord fremgår disse af tabellerne i kapitlet om deposition for hvert 
enkelt tungmetal (tabel 7-4 til 7-10).  

Af tabellerne ses, at der sker en øget deposition af de fleste tungmetaller, dog falder 
depositionen af cadmium i alle afstande. For de mest kritiske af disse tungmetaller 
er det nedenfor vurderet, om depositionerne betyder, at de økologiske jordkvali-
tetskriterier eller kvalitetskriterierne for vand overskrides, og der dermed er en risi-
ko for påvirkning af dyr og planter. For både vand og jord er der vurderet på af-
standen 300 m. Det skyldes at det nærmeste vandhul ligger i denne afstand fra 
skorstenene på ROCKWOOL, mens vandhuller længere væk, vil opleve en mindre 
påvirkning. Det nærmeste § 3-naturområde ligger knap 400 m væk og det er derfor 
ligeledes valgt at se på afstanden 300 m for jord.  

Tabel 10-2 Koncentration af af tungmetaller i jordmatricen  i en afstand af 300 m fra 
ROCKWOOL. 

Koncentration af tungmetaller i jord som følge af deposition fra ROCKWOOL 

Metal 

FØR EFTER 
Baggrundsde-

position 
Økotoks. jordkvali-

tetskriterie 
Antal år før 

overskridelse 

µg/kg 
TS/år 

µg/kg TS/å µg/Kg TS/år mg/kg TS  

Hg 0,24 0,17 0,033 0,1 391 

Cd 0,59 0,50 0,075 0,3 175 

Ni 0,59 0,83 0,46 10 2.716 

Pb 2,36 3,32 0,46 50 10.063 

Cu 2,36 3,32 1,5 30 4.566 

As 0,59 0,83 0,18 10 7.794 

Cr 0,59 0,83 0,18 50 34.075 
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Tabel 10-3 Koncentration af tungmetaller i vand i en afstand af 300 m fra ROCKWOOL, 
hvor depositionen er størst. Enheden µg/L svarer til mg/m2, under antagelse af 
en dybde på 1 m. For stofferne As, Cr og Pb lægges baggrundsdepositionen til 
depositionen for ROCKWOOL, da disse værdier ikke er tilføjede (se Tabel 6-2) 

Koncentration af tungmetaller i vand som følge af deposition fra ROCKWOOL 

Metal FØR EFTER 
Baggrunds-
deposition 

Kvalitetskri-
terie 

Koncentra-
tion 

Faktor fra 
kvalitetskri-

teriet 

 µg/L/år µg/L/år µg/L/år µg/L µg/L  

Hg 0,116 0,078 0,016 0,05 0,039 1,3 

Cd 0,284 0,239 0,036 0,08-0,25 0,1195 0,67-2,09 

Ni 0,284 0,399 0,46 2,3 0,1995 11,5 

Pb 1,132 1,593 0,46 0,34 1,027 0,33 

Cu 1,132 
 

1,593 
 

1,5 1 0,797 1,25 

As 0,284 0,399 0,18 4,3 0,2895 14,9 

Cr 0,626 0,399 0,18 3,4 0,2895 11,7 

Cadmium 

Cadmium er blandt de toksiske tungmetaller og ligeledes blandt liste I-stofferne på 
vandrammedirektivets liste over prioriterede stoffer, hvilket betyder, at udlednin-
gen skal begrænses mest muligt (Boutrup, 2006). 

For cadmium sker der et fald i depositionen, men depositionen fra ROCKWOOL 
vil fortsat ligge markant over baggrundsniveauet. Med den fremtidige deposition 
vil der gå 175 år, før det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie er overskredet i de 
naturområder, der ligger nærmest ROCKWOOL. I områder der ligger længere 
væk, vil der gå længere tid, f.eks. 349 år i en afstand af 2.500 m. Da levetiden for 
den nuværende ovnlinje er ca. 30 år, vil der ikke ske en overskridelse af kriterierne 
i anlæggets levetid. I 300 meters afstand betyder den mindskede udledning, at det 
økotoksikologiske jordkvalitetskriterie vil overskrides ca. 25 år senere end ved den 
nuværende deposition. Overskridelsen vil ske efter et tidsrum, som er mere end 
fem gange så langt som levetiden for de nuværende ovnlinjer. Derfor vurderes en 
påvirkning af terrestrisk dyre- og planteliv at kunne udelukkes. 

På det vandhul der ligger nærmest ROCKWOOL (300 m) deponeres 0,239 mg 
cadmium per m2 vandoverflade per år. Hvis det antages at søen har en middeldybde 
på 1 m og at 50 % af stoffet er på opløst form, svarer denne deposition til 0,165 
µg/L/år. Under antagelse af at tungmetallet opholder sig i vandfasen i et år (meget 
konservativt) vil dette svare til at koncentrationen i vandfasen er 0,120 µg/L. Tallet 
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er en tredjedel større end nederste kvalitetskriterie, men overskrider ikke det øvre. 
Hvilket kvalitetskriterie der skal anvendes afhænger af vandets hårdhed, som der 
ikke haves data for, men det forventes ikke at være meget blødt eller hårdt. Da der 
er beregnet på et absolut worst case scenarie vurderes det som usandsynligt at kon-
centration vil findes i praksis. Da projektet medfører en forbedring i forhold til 0-
alternativet, vurderes en væsentlig påvirkning som følge af projektet at kunne ude-
lukkes. Påvirkninger af større søer som f.eks. Gandrup Sø kan ligeledes udelukkes, 
bl.a. på grund af den større afstand og søens større dybde og dermed vandvolumen. 

Det nærmeste vandløb på ROCKWOOL er Langmosegrøften som ligger minimum 
400 m fra anlægget. Depositionen her er derfor en smule mindre end det der er an-
givet i tabel 10-3. 

For vandløb gælder, at der er stor vandbevægelse og dermed vil der ikke ske en 
opkoncentration af tungmetaller i vandfasen som følge af længere tids deposition, 
på samme måde som det kan være tilfældet for en sø. Koncentrationen i vandløbet 
vil således være mindst en faktor 100 mindre. En væsentlig påvirkning af vandlø-
bet vurderes derfor at kunne udelukkes.  

Kviksølv (Hg) 

Kviksølv er blandt de toksiske tungmetaller og ligeledes blandt liste I-stofferne på 
vandrammedirektivets liste over prioriterede stoffer, hvilket betyder at udledningen 
skal begrænses mest muligt (Boutrup, 2006). 

For kviksølv sker der et fald i depositionen som følge af projektet. Depositionen fra 
ROCKWOOL vil dog stadig ligge  over baggrundsniveauet (faktor 10) men under 
det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie. Med den fremtidige deposition er det 
beregnet, at der vil  gå 391 år, før det økotoksikologiske jordkvalitetskriterie er 
overskredet i de nærmeste naturområder – en forøgelse af antallet af år på 108 år. I 
områder, der ligger længere væk, vil der gå længere tid, f.eks. 751 år i en afstand af 
2.500 m (en forøgelse på 193 år). Da levetiden for den nuværende ovnlinje er ca. 
30 år, vil der ikke ske en overskridelse af kriterierne i anlæggets levetid. Overskri-
delsen på den korteste afstand (176 år) vil ske efter et tidsrum, som er mere end 
fem gange så langt som levetiden for de nuværende ovnlinjer. Derfor vurderes en 
påvirkning af terrestrisk dyre- og planteliv at kunne udelukkes.  

For søer og vandløb overskrides kvalitetskriteriet ikke, som tilfældet er med cad-
mium, Da der er beregnet på et absolut worst case scenarie, herunder med antagel-
se af, at vandhullers overfladeruhed er den samme som for terretriske områder,  
vurderes det som usandsynligt, at den beregnende koncentration vil finde sted i 
praksis. 

Da der også for kviksølv er tale om en forbedring i forhold til 0-alternativet, og 
dermed en forbedring af vilkårene for det omgivne miljø og natur, vurderes en væ-
sentlig negativ påvirkning at kunne udelukkes. En væsentlig påvirkning i denne 
afstand vurderes derfor ligeledes at kunne udelukkes.  
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Arsen (As) og bly (Pb) 

Arsen og bly hører sammen med cadmium og kviksølv til gruppen af toksiske 
tungmetaller.  

For bly og arsen sker der en stigning i depositionen og ROCKWOOLs bidrag lig-
ger markant over baggrundsdepositionen. Der vil gå flere tusind år før det økotok-
sikologiske kvalitetskriterie er overskredet.  

Kvalitetskriteriet for vandforekomster er væsentligt overskredet for bly. For bly 
gælder imidlertid, at den faktiske opløselighed af dette metal er på omkring 10 % 
og koncentrationen i vandfasen vil derfor være ca. 5 gange mindre end beregnet og 
dermed under grænseværdierne. For arsen sker der ikke en overskridelse af kvali-
tetskriteriet selv i det beregnede worst-case scenarie.  

Nikkel (Ni), kobber (Cu) og krom (Cr) 

Nikkel, kobber og krom er sundhedsskadelige og økotoksiske i større koncentratio-
ner, og der sker en stigning i depositionen for alle tre metaller i forhold til situatio-
nen idag. 

For alle tre metaller ligger depositionen ved ROCKWOOL væsentligt over bag-
grundsdepositionen. Nikkel er det metal (af Ni, Cu og Cr), hvor det økotoksikolo-
giske jordkvalitetskriterie først vil blive overskredet; hvilket dog først sker efter 
mere end 1396 år. På baggrund af dette vurderes en påvirkning af terrestriske na-
turmæssige værdier at kunne udelukkes i forbindelse med udvidelsen.  

Der sker ikke overskridelse af kvalitetskriterierne for overfladevand for nikkel, 
kobber eller krom, og en påvirkning kan således udelukkes.  

10.3.2 Virkning på Bilag IV-arter 

Yngle- og rasteområder for Bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsalaman-
der vil udsættes for et fald i den atmosfæriske kvælstofdeposition og et fald i depo-
sitionen af forsurende forbindelser. For tungmetaller sker der en øget deposition af 
alle tungmetaller undtagen cadmium, der  falder i alle afstande.  

Fald i næringsbelastningen kan med tiden betyde, at forholdene på levestederne 
forbedres i form af mere klarvandede og næringsfattige vandhuller.  

En reduceret deposition af forsurende forbindelser vil ikke medvirke til en forrin-
gelse af levestedernes kvalitet. Da de søer, der vil være sårbare over for en øget 
deposition af forsurende forbindelser, er søer, der i forvejen har en naturligt lav pH, 
med lav alkalinitet, vurderes det, at de forsuringstruede søer som udgangspunkt 
ikke er egnede som levested for stor vandsalamander - da arten ikke trives i sure 
vandhuller. Spidssnudet frø lever i modsætning til stor vandsalamander også i sure 
vandhuller (den er især fundet i sådanne i denne undersøgelse).  

Da en påvirkning af vandhuller i nærheden af ROCKWOOL som følge af depositi-
on af forsurende forbindelser har kunnet udelukkes, vurderes denne art heller ikke 
at blive væsentligt påvirket af udvidelsen. Det kan derfor konkluderes, at der ikke 
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sker en forringelse af ynglelokaliteter for stor vandsalamander og spidssnudet frø, 
og en påvirkning af artens økologiske funktionalitet vurderes derfor at kunne ude-
lukkes. Som det er redegjort for ovenfor, vurderes det, at deposition af tungmetaller 
ikke vil have væsentlig negativ betydning for søernes kvalitet. Selvom tungmetaller 
akkumuleres gennem fødekæden og derfor kan ophobes i enkeltindivider af stor 
vandsalamander og spidssnudet frø, er der ikke kendskab til studier, hvor dette har 
vist sig som et problem for padder.  

Bestande og levesteder af markfirben vurderes ikke umiddelbart at blive påvirkede 
af projektet, men eventuelle levesteder vil på sigt påvirkes positivt af den faldende 
næringsbelastning og deraf følgende lavere tilgroningsrate i vegetationen på mark-
firbens levesteder. Deposition af tungmetallerne vurderes ikke at kunne påvirke 
levesteder for markfirben.  

Løgfrø og strandtudse vurderes ud fra feltkortlægning og indsamling af eksisteren-
de data at være fraværende i påvirkningszonen, og projektet vurderes derfor ikke at 
påvirke disse arter. Selv hvis arterne skulle forekomme, vurderes en væsentlig ne-
gativ påvirkning at kunne udelukkes.  

Yngle- og rasteområder for arter af flagermus og odder vurderes ikke umiddelbart 
at kunne påvirkes af projektet. På sigt vil den faldende kvælstofdeposition kunne 
have en lille positiv effekt på arternes fourageringsområder, da færre næringsstof-
fer generelt betyder større biodiversitet og dermed større fødeudbud for flagermus 
og odder. Flagermusenes yngle- og rasteområder er primært tilknyttede gamle træ-
er og bygninger (i sjældne tilfælde miner og bunkers), som ikke påvirkes af projek-
tet.  

Markante nye lyskilder vil potentielt kunne tiltrække eller skræmme nogle arter af 
flagermus, men heller ikke dette vurderes at være af betydning. Der sker ændringer 
i form af opsætning af nye lyskilder (master) på den nye færdigvarelagerplads ved 
siden af den eksisterende bygningsmasse. Lyskilderne indrettes, så nabobeboelser 
ikke generes, dette betyder desuden at der vil søges alene at oplyse pladsen. Lys-
kildernes antal, lysstyrke, lysperiode er p.t. ukendte men nærheden af det eksiste-
rende bygningsmasse på ROCKWOOL samt områdets nuværende anvendelse 
(agerjord) vil reducere en mulig påvirkning og lysgener vurderes således ikke at 
være væsentlige for levesteder og bestande.  

Odderbestanden i påvirkningszonen (ca. 3 km’s radius) vurderes at være meget 
lille. De ændringer, der sker som følge af nedsat ammoniakdeposition og depositi-
on af forsurende forbindelser, vurderes ikke at være betydende faktorer i forhold til 
udbredelsen af odder. Derfor vurderes odder ikke at blive påvirket af projektet.  

Projektet vil samlet set være uden betydning for den økologiske funktionalitet og 
sammenhæng på bilag IV-arternes levesteder. 

10.3.3  Flora og fauna i øvrigt 

Projektet har samlet set neutrale/svagt positive  konsekvenser for plante- og dyreli-
vet. Projektområdet er i dag uden særlig betydning for sjælden eller sårbar natur, 
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og projektet vil derfor være uden markant betydning for forekomst, udbredelse og 
bestandsstørrelser af fugle, insekter, svampe osv. da det ikke i sig selv kan bringe 
sjældne naturværdier til området. Det vil imidlertid på sigt især gavne de planter og 
dyr som er tilknyttet de sure, næringsfattige søer, moser og vandhuller omkring 
Vebbestrup og Gandrup Sø.  

10.4 Virkninger af 0-alternativet 

Hvis projektet ikke godkendes og gennemføres vil følgende virkninger gøre sig 
gældende: 

› Den eksisterende drift, den meget høje kvælstofudledning og følgende kvæl-
stofdeposition vil fortsætte.  

› Den eksisterende næringsberigelse og forsuring vil fortsætte uændret.  

› Tålegrænserne for naturtyperne fattigkær, hængesæk, surt overdrev, tør og våd 
hede, lobeliesø, løvskov og nåleskov vil kunne være overskredet i mere end 5 
km’s radius fra ROCKWOOL. (totalbelastning i 3,3 km op til 15,6+6,5 = 22,1 
kg N/ha/år mod en øvre tålegrænse på højst 20 kg N/ha/år).  

› Tålegrænserne for alle § 3-naturtyperne hede, overdrev, eng, mose i området 
vil være meget tæt på øvre tålegrænse i mere end 2500 m’s afstand. (Totalbe-
lastning i 2,5 km op til 15,6+9,3 = 24,9 kg N/ha/år mod en øvre tålegrænse på 
maksimalt 25 kg N/ha/år). 

› Naturtilstanden på § 3-naturtyperne og sø/vandhul vil fortsat forringes mar-
kant og med en langt højere hastighed end ved projektgennemførelse. 

› Yngle- og rasteområder for Bilag IV-arterne spidssnudet frø og stor vandsa-
lamander formodes fortsat at være påvirkede af særdeles høj næringsbelast-
ning. Arternes bestande må derfor formodes at være i fortsat tilbagegang.  

10.5 Kompensationsforanstaltninger og 
projekttilpasning 

Da projektet samlet set i forhold til naturinteresserene ikke har negative virkninger, 
er der ikke behov for egentlige kompensationsforanstaltninger eller projekttilpas-
ninger, bortset fra de, som er iværksat med bedre rensning og ændret bindemiddel-
fremstilling samt dosering heraf.  

Processen med at opnå en reel positiv effekt af den faldende kvælstofdeposition 
kan fremskyndes ved at etablere en passende pleje i form af rydning af krat, af-
græsning og høslæt, hvorved eventuelle overskydende næringsstoffer permanent 
kan fjernes fra arealerne. Dette er dog ikke en del af bygherrens projekt. 
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10.6 Kumulativ effekt 

På trods af det meget store fald i kvælstofdepositionen, som projektet bevirker, vil 
der fortsat ske en markant kvælstofdeposition fra ROCKWOOLs produktion. Des-
uden bidrager områdets husdyrbrug samt andre nationale og internationale kilder til 
den atmosfæriske kvælstofdeposition.  

Tålegrænserne for beskyttet natur vil således som nævnt stedvist være overskredet, 
men projektet vil være et meget væsentligt skridt mod at sænke N-belastningen 
under tålegrænserne. 

10.7 Sammenfattende vurdering 

Gennemførsel af projektet vil på sigt kunne have en markant positiv effekt på at 
forbedre tilstanden hhv. minimere forringelsen af naturtyper og levesteder for bilag 
IV-arter. 

Projektet vil medføre en meget markant nedgang i kvælstofdepositionen i naturom-
råder ved ROCKWOOL i forhold til situationen idag. 

De § 3-arealer, som i dag påvirkes over deres øverste tålegrænse for kvælstof, vil 
på sigt have øget sandsynlighed for at kunne opnå en god naturtilstand. De store 
mængder kvælstof, som i de forgangne årtier er afsat på naturarealerne, vil dog 
hindre, at der sker en umiddelbar ændring i kvaliteten af levesteder og naturtyper 
samt den generelle biodiversitet. Effekten af et fald i atmosfærisk N-deposition vil 
ikke umiddelbart kunne erkendes i naturen, men først fremstå i løbet af en årrække 
som følge af, at udvaskningen af kvælstof stiger at produktionen i naturtyperne 
gradvist nedsættes. Det forventes, at artsdiversiteten og andelen af bredbladede 
urter og mosser generelt vil stige. Effekten af et fald i forsurende forbindelser vil 
forventes heller ikke umiddelbart at kunne erkendes i naturen. 

En hurtigere positiv respons på de forbedrede forhold vil kræve en indledende ple-
jeindsats med rydning af krat, slåning af højstaudesamfund, stedvis oprensning af 
vandhuller mm. 

Den ændring af deposition af tungmetallerne som projektet medfører, vurderes at 
være uden betydning for tilstanden på § 3-arealerne og for bilag IV-arter i området. 

Projektet vurderes at være uden betydning for den økologiske integritet og sam-
menhængskraft. 
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