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Behandling af høringssvar til afgrænsning af Strategisk 
Miljøvurdering 
 

Stevns Kommune 
 

Høringssvar 

Miljøstyrelsen har den 18-11-2021 modtaget høringssvar fra Stevns Kommune. Af kommunens 

høringssvar fremgår, at: 

 Kommunen bakker op om Miljøstyrelsens beslutning om at medtage alle miljøemner i lovens bilag 

IV. Kommunen er enig med Miljøstyrelsens afgrænsning af SMV, men ønsker med sit høringssvar, 

at bidrage til dybden/grundigheden af SMV, konkret med afsæt i Natura 2000-område nr. 149, 

Tryggevælde Ådal. 

 

Af høringssvaret fremgår endvidere, om miljøemnet Flora, fauna og biologiske mangfoldighed, at: 

1. Med naturlige vandstandsstigninger i ådalen, er det blevet vanskeligere og vanskeligere, at 

afgræsse ådalen. 

 

2. Det meste af Natura 2000-området er beskyttet af digerne og slusen mod saltvand og høj 

vandstand. Digerne er sunket sammen og det må forventes, at der skal etableres en ny sluse. 

Vedligeholdelse af digerne er ikke beskrevet som en indsats i den gældende Natura 2000-plan. 

Det er Stevns Kommunes vurdering, at hvis man fortsat ønsker at beskytte den tørre natur 

mod saltvand, så er det nødvendigt med en indsats, som gør det muligt at vedligeholde de 

eksisterende diger – alternativt at etablere en ny sluse og ny diger ved Stevnsvej. Selvom 

digerne og slusen vedligeholdes, må det forventes, at middelvand-standen stiger så meget i de 

kommende årtier, at store dele af Natura 2000- området vil komme til at stå under vand. 

 

3. Med stigende havvandstand må det forventes, at det bliver vanskeligere at beskytte og pleje 

rigkærene i ådalen, da disse bl.a. er afhængige af pleje. Hvis man skulle genetablere en naturlig 

hydrologi i Tryggevælde Ådal, så ville det i praksis betyde, at man skulle fjerne digerne og 

slusen på Odden. 

Stevns Kommune vurderer, at pleje af ådalen vil blive vanskeligere over de næste 20-30 år, 

grundet vandstandsstigningerne.  

 

Om miljøemnet Befolkningen og Menneskets sundhed, bemærker Stevns Kommune, at: 

4. Stevns Kommune bakker op om, at den strategiske miljøvurdering forholder sig til 

offentlighedens adgang og den rekreative udnyttelse af området.  

 

5. Stevns Kommune finder det særdeles vigtigt, at der under ”menneskers sundhed” også 

foretages en vurdering af planens påvirkning af menneskers psykiske sundhed i forhold til 

risikoen for oversvømmelse. Bl.a. nævner kommunen, at der allerede er en borger, som har 

tabt en hushandel i Strøby Egede pga. oversvømmelses-risikoen – og desuden viser 

undersøgelser fra oversvømmelsen i Jyllinge Nordmark, at det kan have betydelige psykiske 
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konsekvenser at bo i et oversvømmelsestruet område, hvor kystbeskyttelsen trækker i 

langdrag. Stevns Kommune mener således, at der under ”Menneskers sundhed” bør medtages 

en vurdering af planens påvirkning af mennesker, i fald at planen begrænser muligheden for at 

beskytte mod oversvømmelse. Dette aspekt af ”menneskers sundhed” kan være relevant at 

medtage i de strategiske miljøvurderinger for mange Natura 2000 planer, hvor der bor 

mennesker i oversvømmelsestruede områder. 

 

Om miljøemnet Jordbund, luft og klimatiske faktorer, bemærker Stevns Kommune, at: 

6. Tryggevælde Ådal er den største ådal på Sjælland og det største sammen-hængende 

lavbundsareal i Stevns Kommune. Drænede lavbundsjorde iltes og nedbrydes, og dermed sker 

der en udledning af drivhusgasser som CO2 og lattergas. Potentielt kan det således få 

betydning for klimaet, om ådalen afvandes og drænes – eller om man tillader at den 

oversvømmes efterhånden som havet stiger.  

Stevns Kommune foreslår derfor, at Miljøstyrelsen i den strategiske miljøvurdering forholder 

sig grundigere til planens påvirkning i forhold til drivhusgasser. 

 

Miljøstyrelsens behandling af høringssvar 

Miljøstyrelsen har behandlet høringssvaret og valgt ikke at foretage justeringer i indholdet af SMV til 

Natura 2000-planerne.  

1) Miljøstyrelsen er opmærksom på og bekendt med de udfordringer, som 

vandstandsstigningerne forårsager i områderne, herunder, at disse vanskeliggør plejen med 

både dyr og maskiner. 

 

2) Vedligeholdelse af konkrete diger i de enkelte områder, vurderer Miljøstyrelsen ikke falder 

inden for rammerne af Natura 2000-planerne, som har en overordnet karakter og hvor helt 

specifikke data fra basisanalyserne, samt kriterier opsat i forbindelse med planlægningen af 3. 

generations Natura 2000-planer, danner grundlag for de indsatser der er formuleret i 

planerne. Indsatserne er overordnede formulerede, hvilket giver plads til udformning af 

forskellige konkrete projekter, som evt. måtte følge som led i implementeringen af Natura 

2000-planen. 

 

3) Ved vurdering af, om et projekt kan realiseres, skal det tages i betragtning, hvordan kortlagte 

habitattyper i området vil kunne påvirkes. Planlægningen sigter ikke mod at modvirke eller 

forhindre en naturlig stigning i vandstanden, ligesom 3. generations planer, med sine 

indsatser om hydrologi, heller ikke forpligter lodsejere eller myndigheder til at sikre en 

”naturlig” hydrologi. 

 

4) Miljøstyrelsen noterer, at Stevns Kommune bakker op om, at den strategiske miljøvurdering 

forholder sig til offentlighedens adgang og den rekreative udnyttelse af området. 

 

5) Idet at Natura 2000-planerne har så overordnet en karakter, vurderer Miljøstyrelsen ikke det 

er muligt at vurdere påvirkningen af potentielle konkrete projekter som evt. og kun potentielt 

følger af implementeringen af indsatserne om hydrologi i Natura 2000-planerne, på 

menneskets psyke. Miljøstyrelsen bemærker dog, at det vil det være et krav, at dette emne 

tages i betragtning, såfremt der skal udstedes tilladelse til og evt. laves miljøvurdering af 

konkrete fremtidige hydrologiprojekter. Hvad angår en helt naturlig vandstandsstigning, 

henviser Miljøstyrelsen til svar til punkt 3 ovenfor. 

 

6) Miljøstyrelsen vurderer i SMV'erne på alle miljøemner, herunder klima og potentiel udledning 

af CO2 som følge af implementering af planen. Da de konkrete projekter, som evt. vil blive 

realiseret som følge af Implementeringens af planens indsats om en mere hensigtsmæssig 

hydrologi, ikke kendes på dette tidspunkt, er det ikke muligt at komme påvirkningen nærmere 

i den strategiske miljøvurdering. Miljøstyrelsen bemærker, at fordi der er tale om planlægning 

på et overordnet niveau, afspejler vurderingen af evt. implementering af planen også dette 

overordnede niveau fordi bl.a. beliggenhed, størrelse af projekter, m.v., ikke kendes endnu. 
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Viborg Kommune 
 

Høringssvar 

Miljøstyrelsen har den 19-11-2021 modtaget høringssvar fra Viborg Kommune. Af kommunens 

høringssvar fremgår, at: 

 man ikke har væsentlig bemærkninger til høringen, men bemærker, at Miljøstyrelsen kan overveje 

at tilføje følgende i redegørelsen for den nuværende miljøstatus, miljøbeskyttelsesmål og relevante 

eksisterende miljøproblemer i den strategiske miljøvurdering: 

 

Af høringssvaret fremgår endvidere, at: 

1) Havvandsstigningernes betydning for kystnaturen. Specielt de kystnære strandoverdrev, hvor 

den stigende vandstand ikke giver naturtypen mulighed for at trække sig længere ind i landet. 

 

2) Hvad har det af betydning for Danmarks natur og biodiversitet og hvad betyder det for vore 

internationale forpligtelser?   

 

3) Samt snitfladen mellem vandplanprojekter og deres virkemidler, specielt virkemidlet: 

tilplantning med rød-el i ådale. 

 

Miljøstyrelsens behandling af høringssvar 

Miljøstyrelsen har behandlet høringssvaret og valgt ikke at foretage justeringer i indholdet af SMV til 

Natura 2000-planerne.  

 

1) Miljøstyrelsen er opmærksom på problemstillingen med oversvømmelser af mange 

naturområder. Miljøstyrelsen bemærker, at Natura 2000-planerne har en overordnet karakter 

og at evt. kommende og mere konkrete projekter, som evt. måtte følge af implementering af 

planernes indsatser om hydrologi, endnu ej kendes. Dette gælder fx evt. beliggenhed og 

størrelse af projekterne. Natura 2000-planlægningen sigter ikke mod at modvirke, forhindre 

eller facilitere en naturlig stigning i vandstanden, ligesom 3. generations planer, med sine 

indsatser om hydrologi, heller ikke forpligter lodsejere eller myndigheder til at sikre en 

”naturlig” hydrologi. Formuleringen af indsatserne om hydrologi i 3. generations Natura 

2000-planer, skal sikre plads til udformning af evt. hydrologiprojekter, som måtte gavne 

naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Miljøstyrelsen bemærker, at en vurdering af 

dette kræves i forbindelse med udstedelse af tilladelse til, samt evt. miljøvurdering af evt. 

kommende hydrologiprojekter. 

 

2) Miljøstyrelsen finder, at emnet falder uden for rammen af, hvad der er muligt at adressere i 

denne sammenhæng med afgræsning af SMV for Natura 2000-planerne. 

 

3) Miljøstyrelsen er opmærksom på snitfladen mellem vandområdeplanerne og 

vandrammedirektivet, samt habitatdirektivet. Miljøstyrelsen har planlagt med at kigge 

nærmere på denne snitflade og udmøntning af denne i Natura 2000-planerne, i den 

kommende planlægning af 4. generations Natura 2000-planer. Det er således noget, som 

styrelsen har fokus på i de kommende år. 
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Bornholms Kommune 
 

Høringssvar 

Miljøstyrelsen har den 18-11-2021 modtaget høringssvar fra Bornholms Kommune. Af kommunens 

høringssvar fremgår, at: 

 

 Bornholms Regionskommune har modtaget og gennemgået Miljøstyrelsens Høring om 

afgrænsning af strategisk miljøvurdering for 3. generations Natura 2000-planer (2022-2027) og 

har følgende bemærkninger til den foreslåede afgrænsning: 

 

1) Bornholms Regionskommune finder det positivt, at Miljøstyrelsen har en grundig tilgang ved 

at medtage alle miljøemner jf. miljøvurderingslovens Bilag 4. 

 

Bornholms Regionskommune bemærker, at der i afgrænsningen under miljøemnerne 

’Befolkningen og menneskers sundhed’ bl.a. står følgende: ’Her ud over vil det på et 

overordnet niveau svarende til niveauet af planerne, blive vurderet, om Natura 2000-planen 

forventes at medføre ændringer i adgangsforholdene til naturområder, fx på baggrund af 

etablering af Naturnationalpark og/eller udlægning af urørt skov m.v.’ Bornholms 

Regionskommune finder det relevant, at man ligeledes for miljøemnerne ’Flora, Fauna og 

biologisk mangfoldighed’ forholder sig til Natura 2000-planerne i relation til de planer om 

etablering af Naturnationalparker og/eller udlægning af urørt skov, som berører nogle af 

Natura 2000-områderne. 

 

Miljøstyrelsens behandling af høringssvar 

1) Miljøstyrelsen har behandlet høringssvaret og valgt ikke at foretage justeringer i indholdet af 

SMV til Natura 2000-planerne, da den strategiske miljøvurdering forholder sig til udlægning 

af urørt skov i forbindelse med evt. etablering af naturnationalpark i området. 


