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 Miljøvurderingslovens formål §1: 

• Sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau 

• Fremme en bæredygtig udvikling

 Miljøvurderingens formål:

• Vurdere samarbejdsaftalens 
(planer/programmers) sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet forud 
for beslutning om indgåelse af aftalen

• Inddragelse af offentligheden: høring og 
offentlig møde

/ 2

Miljøvurderingsloven



• Samarbejdsaftalen vurderes i forhold til en række 
miljøfaktorer, jf. lovens bilag 4, punkt f.: 
F.eks. miljøfaktorerne biologisk mangfoldighed og  
menneskers sundhed.

• Der skal vurderes, hvordan de relevante miljøfaktorer, 
påvirkes, graden af påvirkning og hvordan påvirkningen 
evt. kan mindskes/afbødes.

• Samarbejdsaftalen skal også holdes op i mod relevante 
miljømål, d.v.s. politiske beslutninger om de ønskede 
ændringer: Lovgivning, kommuneplaner, strategier, etc.

• Krav til detaljeringsniveau: Der skal vurderes på det 
foreliggende vidensgrundlag og samarbejdsaftalens 
detaljeringsniveau. 

• Viden er primært fremkommet ved gennemgang af GIS-
data, f.eks. Beskyttet natur, Fund & Fortidsminder og 
Kommuneplan.
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Hvad består miljøvurderingen i ?



Proces: 

• Afgrænsningsrapport

• Miljørapport

• Offentlig høring

• Sammenfattende 
redegørelse

• Samarbejdsaftalen træder 
i kraft
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Hvordan laver man en miljøvurdering ?



 Miljøvurderingen er afgrænset til følgende 
miljøfaktorer, lovens bilag 4, punkt f 
 (miljørapportens afsnit 3.3): 

• Biologisk mangfoldighed, flora, fauna og natur
• Befolkningens og menneskers sundhed
• Jordarealer og jordbund
• Vand 
• Luft og klimatiske faktorer
• Materielle goder
• Landskab
• Kulturarv og arkæologisk arv
• Kumulative effekter (summen af ændringer)
• (ikke medtaget: arkitektonisk arv)

Der defineres vurderingskriterier og indikatorer for 
hver miljøfaktor. 

 Berørte myndigheder kan bidrage med ønsker til 
miljøvurderingen. 
 Odense Kommune og Region Syddanmark kom med 
bemærkninger. 
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Proces: Afgrænsningsrapport - miljøfaktorer



 Krav til mijløvurderingen:
 Det skal synliggøres, hvordan samarbejdsaftalen 
spiller sammen med fastsatte
 miljømål på internationalt, nationalt og 
kommunalt plan og det skal i miljørapporten 
synliggøres, hvordan der er taget hensyn til 
disse. 

 Eksempler: 
• Flere af FNs verdensmål, bl.a. Mål 6 rent 

drikkevand, Mål 13 klimaindsats og Mål 15 
Livet på land (skovrejsning)

• Nationalt skovprogram (statens skovpolitik): 
Fordobling af skovarealet (til ca. 25 %)

• Vandforsyningsloven: Tilstrækkelig mængde 
og kvalitet af vand.

 Samarbejdsaftalen understøtter en lang række 
miljømål, jf. miljørapportens afsnit 5.
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Proces: Afgrænsningsrapport - miljømål



Graden af påvirkninger/væsentlighed er ofte vanskelig 
at forudsige, da det er uvist i hvor stort omfang 
samarbejdsaftalen fører til skovrejsning. 

• Biologisk mangfoldighed, flora, fauna og natur: 
positiv

• Befolkningens og menneskers sundhed: kan både 
være positiv og negativ

• Jordarealer og jordbund: positiv
• Vand (grundvand, drikkevand og vandmiljø): positiv
• Luft og klimatiske faktorer (CO2): positiv
• Materielle goder: kan både være positiv og negativ
• Landskab: positiv
• Kulturarv og arkæologisk arv: positiv
• Kumulative effekter (summen af ændringer):positiv

Mere præcis vurdering kan være mere hensigtsmæssig 
på næste niveau, dvs. VVM-screening efter køb af jord og 
udarbejdelse af et konkret plan.
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Proces: Miljøvurderingsrapport – vurdering af 
påvirkning af miljøfaktorerne (afsnit 6)



• Offentlig høring:
 Perioden 10. maj- søndag 4. juli
 Høringssvar sendes til Fyn@nst.dk

• Offentligt møde 14. juni i Højby Forsamlingshus
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Proces: Offentlig høring



 Sammenfattende redegørelse:
 Tager stilling til eventuelt behov for justering af 
samarbejdsaftalen.

 Færdiggørelse og ikrafttrædelse af 
samarbejdsaftalen:
• Aftalen underskrives af alle 3 partnere.

• Den endelige aftale og sammenfattende 
redegørelse offentliggøres på Naturstyrelsens 
projekthjemmeside. 

• Herefter 4 ugers klagefrist til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.

• Projektet kan nu sættes i gang med opkøb af 
jord ved frivillige handler. 
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Proces: Sammenfattende redegørelse og aftale 
træder i kraft


