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Miljøvurdering 
– og rationalet ’se før du springer’

§ 1. Lovens formål er at sikre et
højt miljøbeskyttelsesniveau og
at bidrage til integrationen af
miljøhensyn under udarbej-
delsen og vedtagelsen af planer
og programmer og ved tilladelse
til projekter med henblik på at
fremme en bæredygtig udvikling
ved at sikre, at der gennemføres
en miljøvurdering af planer og
programmer samt miljøvurde-ring
af projekter, som kan få væsentlig
indvirkning på miljøet.

Projekter

SMV

VVM

Planer og programmer
Lovgivning
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Afværgehierakiet i miljøvurdering

• ”…foranstaltninger for at 
undgå, begrænse og så 
vidt muligt opveje enhver 
eventuel væsentlig negativ 
indvirkning på miljøet..” 
(bilag 4) 

• ”…foranstaltninger med 
henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse eller 
om muligt neutralisere 
identificerede væsentlige 
skadelige virkninger på
miljøet..” (bilag 7)
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Andet kompensationsbegreb i 
Habitatdirektivet

I Habitatdirektivets artikel 6 skelnes mellem

• Afhjælpende foranstaltninger 

• ”minimere eller ophæve de negative virkninger”, jf. Vejledning

• Kompensationsforanstaltninger

• Kun tages i betragtning når andre forholdsregler (fx afhjælpning) ikke er 
tilstrækkelige 

• ’Sekventiel beslutningstagen’
• Først når alternativer er taget i betragtning er det betimeligt at vurdere om 

projektet kan gennemføres under forudsætning af kompensation
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Afværge i miljøvurderings-processen
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Forskningsprojektet
”Overvågning i VVM – Naturbeskyttelse og 
infrastrukturprojekter i Danmark”

Formål: at øge potentialet af miljøvurdering (VVM) til at forbedre beskyttelsen 
af den danske natur, når der placeres store infrastrukturanlæg i det åbne land

• Fokus: a) afværgeforanstaltninger, b) implementering af afværge, c) kobling til øvrig
naturbeskyttelse, d) overvågning

- Finansieret af 15. Juni Fonden og DCEA, Aalborg Universitet

- 2014-2015

- Bemandet med Per Christensen, Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen fra DCEA

- Publikationer: www.dcea.dk
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Fordeling af afværge ift. hierarkiet
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Hvad afværges og hvordan?

0 100 200 300 400

Alternativ placering/tracé

Alternativt design/teknologi

Anlæg af passager

Krav til anlægsarbejdet

Anlæg af erstatningsnatur

Rehabilitering af natur

Naturpleje

Andet• Hele perioden fra 1995 –
2013: Mest fokus på 
minimering af påvirkninger 
på natur

• Arter vs naturtyper:

• Siden 2000: Mere fokus på 
arter (fx padder, flagermus,  
rådyr og rådyr)

• Før 2000: Mere fokus på 
naturtyper (fx vandløb/åer, 
skove, moser, vådområder 
og vandhuller)
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Øget brug af kompensation som afværge

• Kompensation er den næstmest almindelige form for afværge

• Erstatningsnatur er den tredje mest benyttede konkrete afværge
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Erstatningsnatur 

Drejer sig mest om erstatningsvandhuller, erstatningsskov og erstatning af 
andre naturtyper

Ofte udgangspunkt i §3 områder, som erstattes eller udveksles med hinanden 
• Fx eng erstattes af ny eng et andet sted 

• Fx eng erstattes af tilsvarende areal overdrev

På trods af forbehold i:
• Lov- og Vejledningsmateriale samt

• Klagenævnsafgørelser
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NMKN eksempel: Fremadrettet 
dispensation

• Første sag i 2009 støder vi på brug 
af erstatningsnatur ift. fremadrettet 
dispensation (den form vi ser i VVM 
praksis)
• Tilladelse til at nedlægge en 

mose og et vandhul – og 
etablere erstatningsbiotop – for 
en virksomheds udvidelse

• NMKN:
• Restriktiv brug af 

erstatningsnatur som 
virkemiddel ift. dispensation 
(særlige forhold!)

• ”etablering af en erstatningsbiotop 
kan ikke i sig selv føre til, at der gives 
en dispensation, som der i øvrigt ikke 
er grundlag for. Dette må efter 
flertallets opfattelse også gælde, 
selvom erstatningsbiotopen på sigt 
forventes at have bedre naturkvalitet.” 
(Naturklagenævnet, 2009) 



Refleksioner og spørgsmål

• Erstatningsnatur ser ud til at blive anvendt i VVM på linje med fx at undgå eller minimere en 
påvirkning på natur

• I Habitatdirektivet mere tydeligt karakter som sidste udvej
• Potentiale i at forbedre VVM ved at blive inspireret af Habitatdirektivets mere  stringente måde?

• Erstatningsnatur anvendes i stigende grad – faldgruber?
• Er det ønskværdigt for vores naturudvikling?
• Skal det forankres mere tydeligt i lovgivning?
• Hvor går grænserne? - hvornår er det acceptabelt at ’bytte’ en naturtype for en anden? & 

hvornår er der tale om naturforbedring – og hvordan opgør vi det?
• Er der noget natur, som ikke ’tåler’ erstatning?
• Hvad med de kumulative konsekvenser? Og er der en ‘øvre grænse’ for omfang af erstatning?

• Potentialer?
• Sammentænke brugen af erstatningsnatur med eksisterende naturområder – og dermed skabe 

mere sammenhængende natur?
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Forstærke/fremme positive virkninger 
og/eller synergier

”Udover at afværge de væsentlige 
negative virkninger, kan den ansvarlige 
myndighed søge at fremme de positive 
virkninger og/eller synergier, fx 
sammentænke eventuel erstatningsnatur 
med eksisterende naturområder og 
dermed skabe mere sammenhængende 
natur, sammentænke på tværs af 
aktiviteter/områder for at skabe 
sammenhængende infrastruktur for 
klimatilpasning, og indtænke rekreation i 
infrastruktur og dermed understøtte 
sundhed.”  

(Udkast til vejledning – Del I, 2018, side 51)



Eksempel: Samtænkning af naturudvikling, 
rekreation og landskab for industriområde

• Potentiel væsentlig påvirkning af 
landskab, beskyttede naturtyper og 
arter (fx vandløb, vandhuller, 
økologisk forbindelse og odder)

• Afværge: frizoner om §3 områder og 
langs vandløb, kortlægning for 
flagermus

• Fremme og synergi: 
• Skabelse af et 

sammenhængende naturprojekt 
for hele området. 

• Formidling/uddannelse

• Kombineret LAR løsning og 
naturbeskyttelse



‘No net loss’ og ‘naturgevinst’

Selv om der er visdom i 
at undgå påvirkninger 
ved kilden (princippet om 
forebyggelse), så er den 
uheldige konsekvens af 
’hierarket’, at 
’fremmende 
foranstaltninger’ har 
haft lidt opmærksomhed
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Tak for opmærksomheden

Lone Kørnøv – April 2019


