Naturkonsekvensvurdering
– uden videnskabelig tvivl!
Hvis en myndighed vurderer, at et projekt eller en plan kan påvirke
et Natura 2000-område væsentligt, skal der udarbejdes en naturkonsekvensvurdering. En række EF-domme har lagt grundlaget for en
restriktiv tolkning af indholdet af dette krav. Videnskabelig tvivl skal
komme Natura 2000-området til gode. En omfattende naturkonsekvensvurdering for en ny bro- eller tunnelforbindelse over
Roskilde Fjord er netop offentliggjort.
Helle Vang Andersen

Habitatbekendtgørelsen
Habitatbekendtgørelsen /1/ er en væsentlig
del af implementeringen af habitat- og fugle
beskyttelsesdirektiverne i dansk ret. Beskyttelsen af Natura 2000-områderne og særligt

udpegede dyre- og plantearter sker først og
fremmest med de gældende love på miljøog naturområdet. Habitatbekendtgørelsens
regler anvendes, når myndighederne skal
planlægge eller træffe afgørelser i sager, der
kan vedrøre fuglebeskyttelsesområder, habitatområder og Ramsar-områder.
”Et hovedelement i beskyttelsen af Natura
2000-områder er, at myndighederne i deres

administration og planlægning ikke må vedtage planer, projekter eller lignende, der
skader de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare”; jf. udkast
til vejledning til habitatbekendtgørelsen /2/.
Der kan således kun gives godkendelse,
Foto 1. Kronprins Frederiks Bro,
Frederikssund.
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Foto 2. Roskilde Fjord.

hvis det kan afvises, at et projekt eller en plan
vil skade et Natura 2000-område. Dette kan
ske, når det ud fra et videnskabeligt
synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at
der ikke er sådanne virkninger. Dette særlige
forsigtighedsprincip er fastslået af EF-Domstolen i den såkaldte ”Muslingedom”. Forsig
tighedsprincippet indebærer, at videnskabelig
tvivl om påvirkninger skal komme Natura
2000-områderne til gode.
Der findes mulighed for at fravige disse bestemmelser, såfremt der foreligger bydende
nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og der ikke findes alternativer til det
foreslåede projekt.

Boks 1
Habitatbekendtgørelsen beskytter ved
• Forbud mod at planlægge
større anlæg i områderne
• Skærpede regler for tilladelser
m.v.
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Ny forbindelse over Roskilde Fjord
Vejdirektoratet har netop fremlagt en VVMredegørelse for en ny fjordforbindelse ved
Frederikssund /3/. Projektforslaget indeholder seks forslag og omfatter såvel bro- som
tunnelforslag. VVM-undersøgelsen omfatter
vurderinger af linjeføringsforslagene, dels i et
bælte omkring den eksisterende fjordforbindelse ved Frederikssund, dels i et område syd
for Frederikssund ved halvøen Tørslev Hage.
Indledningsvis blev ca. 50 linjeføringsforslag undersøgt i en screening af en række
forhold, herunder miljø- og naturforhold. I
VVM-redegørelsen vurderedes den miljømæssige virkning af de seks fremlagte forslag og
deres varianter. Baggrundsrapporten for miljø
/4/ går i dybden med den brede miljøvurdering og omfatter en vurdering af forslagenes
eventuelle påvirkning på de udpegede
Natura-2000 områder og de særligt beskyttede dyre- og plantearter – en naturkonse
kvensvurdering.

Roskilde Fjord
– et Natura 2000-område
Fjordforbindelsen krydser Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris

Nordskov, som består af Habitatområde
Roskilde Fjord og Fuglebeskyttelsesområde
Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø.
På udpegningsgrundlaget for habitatområdet er listet 22 naturtyper på land og
fire naturtyper tilknyttet fjorden samt fem
dyre- og plantearter. Udpegningsgrundlaget
for fuglebeskyttelsesområdet omfatter tolv
fuglearter.

Fuglene i Roskilde fjord
Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste
yngleområder for vandfugle. I den lavvandede
fjord ligger ca. 30 små øer og holme, hvor der
årligt yngler 10-20.000 par fugle fordelt på 2530 arter. Af disse er klyde, fjordterne, havterne
og dværgterne på udpegningsgrundlaget.
Derudover forekommer flere rødlistede arter.
I vinterperioden er Roskilde Fjord af stor
betydning for trækfugle, der i antal op til
60.000 raster og fouragerer i fjorden og oplandet. På fuglebeskyttelsesdirektivets udpegningsgrundlag er knopsvane, sangsvane,
troldand, blishøne, grågås, havørn, stor skallesluger, hvinand og blishøne. Derudover forekommer også mange andre arter af trækfugle,
bl.a. vadefugle og rovfugle.

Naturkonsekvensvurdering
Tabel 1. Forekomst af udpegningsgrundlagets fuglearter fordelt ud over året.
Art

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Klyde
Fjordterne
Havterne

Ynglefugle

Yngleperiode

Dværgterne
Havørn

Trækfugle (rast)

(Ynglefugle)

Trækfugle (rast)

Sangsvane
Knopsvane
Grågås
Troldand

Fælder svingfjer
Trækfugle

Hvinand

Trækfugle (rast)
Trækfugle

Trækfugle
rast

St. skallesluger
Blishøne

Naturkonsekvensvurdering
– en systematisk metode
Danmarks Miljøundersøgelser har beskrevet
kriterierne for gunstig bevaringsstatus. Målet
for de danske Natura 2000-områder er at
opnå gunstig bevaringsstatus for alle naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Konsekvensvurderingen har derfor til formål at
vurdere, hvordan disse kriterier påvirkes, og
hvordan gunstig bevaringsstatus kan sikres.
Arbejdsmetoder for anlæg og drift er analyseret for mulige effekter på beskyttede
naturtyper og dyre- og plantearter. For hver
naturtype og art er påvirkningen af hver enkelt linjeføring samt de afværgeforanstaltninger, der er indarbejdet i projektet, beskrevet.
På denne baggrund vurderes hver enkelt påvirkning, og til sidst sammenlignes konsekvenserne af de enkelte linjeføringer for
hver naturtype og art. Konsekvenserne af linjeføringerne er vurderet for både anlægs- og
driftsfase.

Et eksempel - knopsvanen
Knopsvanen er en trækfugl af international
betydning, dvs. at den i området forekommer
med 1 % eller mere af den samlede bestand
inden for trækvejen af fuglearten.
Knopsvanen kan betegnes som fjordens karakterfugl. Den har ynglet i fjorden siden 1954
og yngler i dag stort set på alle øer og holme.
Knopsvane fouragerer på søsalat og havgræsser, herunder ålegræs, og der er direkte
sammenhæng mellem forekomst af vegetation og bestanden af knopsvaner. Specielt i
fældeperioden, hvor knopsvanen ikke kan
flyve, er arten afhængig af områder med
rigelig føde. I perioden juli - september fælder
knopsvanen sine svingfjer. Ynglefuglene venter med at fælde deres svingfjer, til deres unger er ved at blive flyvedygtige i september.
På baggrund af bestandens samlede stør-

relse og vækst inden for de seneste 30 år vurderes den nationale bevaringsstatus for knopsvanen i Danmark foreløbig som gunstig.

En kompleks vurdering
De væsentligste kriterier for udpegningsgrundlagets rastefugle er, ud over at de skal
være til stede, at der skal være ro i de områder, der anvendes. Anvendelsen kan være
som dagrasteplads, overnatningsplads eller
fourageringsområde.
Med henblik på at vurdere betydningen af
områderne for trækfuglene, er det gennemsnitlige antal af observerede fugle i hvert optællingsfelt (1 km2) i januar for årene 19992009 beregnet. For hvert felt er den
procentvise forekomst i forhold til forekomsten i hele fjorden udregnet for de enkelte
arter på udpegningsgrundlaget.
Danmarks Miljøundersøgelser har defineret påvirkningskriterier ved permanente påvirkninger for hhv. signifikant, mulig og ingen
påvirkning. Hvis fuglene er på deres bærekapacitet, vil en signifikant påvirkning betyde
en nedgang i antallet af fugle. Hvis bærekapaciteten ikke er nået endnu, vil en signifikant påvirkning betyde, at bestanden af fugle ikke vil kunne vokse til samme antal, som
det var muligt forud for etableringen af
forbindelsen.
For fouragerende/rastende fugle omkring
de nordlige og sydlige forslag er der bestemt
bufferzoner, hvor en 500 m zone fra anlægs
området (forstyrrelseszonen) markerer området, hvor fuglene vil reagere på en forstyrrelse. En 250 m zone fra anlægsområdet
markerer området, hvor fuglene vil reagere
efter tilvænning (habituering) til anlægsfasens
aktiviteter.
Denne analyse viser, at de berørte projektområder er af betydning for få af udpeg
ningsgrundlagets arter, og at disse generelt

forekommer i ret lave antal i de forstyrrede
områder i forhold til det totale antal i hele
fjorden for de respektive arter. Dette gælder
også for knopsvanen.

Afværgeforanstaltninger
På baggrund af konsekvensvurderingen er der
foreslået en række afværgeforanstaltninger,
bl.a. støjdæmpning, afskærmning af arbejdsområder og restriktioner i de perioder, hvor
der arbejdes, med henblik på at minimere påvirkningen af fuglene i deres mest følsomme
perioder.
Tabel 1 viser forekomsten af udpegningsgrundlagets fuglearter i Danmark, herunder
Roskilde Fjord, fordelt på måneder. Grøn
markerer perioder med størst antal fugle eller
mest sårbare periode, og lys grøn perioder
med færre fugle fordi de enten er på vej fra
Roskilde Fjord eller ved at ankomme til
Roskilde Fjord.

De sydlige forslags påvirkning af fuglene i anlægsfasen
De sydlige forslag har en anlægsfase, som
tidsmæssigt varer fra 3 til 4 rasteperioder. I
disse rasteperioder vil der forekomme midlertidige påvirkninger af habitatforhold og
forstyrrelser fra anlægsaktiviteter.
Selv om de planlagte afværgeforanstaltninger afhjælper forstyrrelserne af fuglene i de
perioder (januar og februar), hvor der er flest
fugle i fjorden, kan konsekvensvurderingen
ikke afvise, at forstyrrelse kan medføre midlertidig påvirkning af udpegningsgrundlagets
fuglearter i anlægsfasen. Det vurderes dog, at
fuglene vil kunne tilpasse sig påvirkningerne
fra anlægsaktiviteterne, hvorfor denne påvirkning vil være af mindre betydning i forhold
til kriterierne for gunstig bevaringsstatus for
trækfuglene på udpegningsgrundlaget.
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Foto 3. Knopsvaner i Roskilde Fjord, 2006.

Den samlede naturkonsekvensvurdering
Den samlede naturkonsekvensvurdering er
et dokument på mere end 100 sider. Det er
indeholdt i miljørapporten og omtalt i VVMredegørelsens sammenfattende rapport.
Naturkonsekvensvurderingen beskæftiger sig
Boks 2
Før der træffes afgørelse, skal
det vurderes, om projektet i sig
selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer kan påvirke et Natura 2000-område
væsentligt.
Der skal foretages en nærmere
konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura
2000-området, hvis projektet
vurderes at kunne påvirke området væsentligt.

94 • Vand & Jord

systematisk med alle naturtyper og arter på
udpegningsgrundlaget og dokumenterer de
konsekvenser, de seks fremlagte løsningsfor
slag vurderes at få.
Naturkonsekvensvurderingen for udpeg
ningsgrundlagets arter er gennemført som
ovenfor beskrevet for knopsvanen. For naturtyperne er der på tilsvarende vis gennemført
en vurdering af projektets eventuelle påvirk
ning af kriterierne for gunstig bevaringsstatus.
For fuglene relaterer kriterierne sig til bestandsstørrelse, levestedets beskaffenhed og
levestedets struktur. For naturtyperne omhandler kriterierne areal og udbredelsesområde, struktur og funktion (fx kvælstofdeposition, C/N forhold, pH værdi, græsning og
artssammensætning) samt karakteristiske
arter.
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