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1. Indledning
Plejeplanen for delområde 2, 3 & 4 på Kalvebod Fælled er udarbejdet som følge af fredningsbestemmelserne fra 1990 for bl.a. Kalvebod Fælled. Planen er den 5. i rækken af plejeplaner. Plejeplanen indeholder en gennemgang af status for delområder 2, 3 & 4 af den fredede Kalvebodkile, opstilling af
målsætninger for delområderne, samt retningslinjer for plejetiltag i den 5-årige periode 2021-2025. Plejeplanen var i offentlig høring i perioden fra 12. februar 2018 til den 9. april 2018. Der kom indlæg fra 6
forskellige parter. Høringssvarene ledte til enkelte ændringer i plejeplanen.
Plejeplanen for Kalvebod Fælled er omfattet af miljøvurderingslovens 1 § 8, stk. 2, da denne fastlægger
rammerne for fremtidige anlægstilladelser. Det skal derfor vurderes, om planens gennemførelse kan
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Naturstyrelsen gennemfører derfor denne screening efter
kriterierne i lovens bilag 3, for at kunne bestemme den sandsynlige indvirkning på miljøet, der er omhandlet i lovens §10. I perioden 7 juli til 4 august 2021, er berørte myndigheder hørt forud for Naturstyrelsens screeningsafgørelse, jf. lovens § 32. se mere herom i afsnit 5 neden for.

2. Beskrivelse af planen
Plejeplanen omfatter de arealer, hvor Naturstyrelsen er plejemyndighed i medfør af fredningen, godt og
vel 2100 ha ejet af Naturstyrelsen. Kort over plejeplanens områder findes som Bilag 1.
I fredningsafgørelsen beskrives Kalvebod Fælled som udstrakte strandenge, rørsumpe, overdrevsarealer,
en del søer og vandhuller samt selvsået birkeskov og ca. 30 ha plantede skovbevoksninger. Overfredningsnævnet bemærker videre, at naturpleje er påkrævet for at fastholde de forskellige udviklingsstadier af successionen efter inddæmningen
Fredningen har som formål at sikre og muliggøre forbedring af områdets biologiske og landskabelige
værdier. Desuden at fastholde og regulere den almene færdselsret og områdets anvendelse til fritidsformål. Formålene er vægtet således, at det i delområde 2 er organiserede rekreative formål, som er i fokus,
i delområde 3 hensyn til den almene rekreative anvendelse, og i delområde 4 hensyn til de biologiske
interesser. Den indsats, som med henblik på fremme af fredningens formål er igangsat med den første
plejeplan (1994-99) og de efterfølgende plejeplaner, vil blive videreført og styrket i den nye plejeperiode.
For hvert delområde er opstillet målsætninger og derefter retningslinjer for driften i denne plejeplanperiode.
Det er Naturstyrelsens langsigtede biologiske mål, at vedligeholde arealet med strandengslignende vegetation på Kalvebod Fælled. I Naturstyrelsens drift af Kalvebod Fælled skal udvikling af befolkningens
brug af området - jf. fredningsformålet - indgå som et vigtigt og sideordnet element til de biologisk begrundede plejetiltag

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) med senere ændringer (miljøvurderingsloven).
1

4 Naturstyrelsen / Screeningsafgørelse / Plejeplanen for delområde 2, 3 og 4 på Kalvebod Fælled

3. Planens indvirkning på miljøet
Omfatter plejeplanen forhold der efter lovens § 8 stk. 1 kræver en miljøvurdering?

Miljøparametre

Ja

Nej

Bemærkninger

Er plejeplanen omfattet af lovens bilag 1 og 2?
X
Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde?
X

Plejeplanen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser på lokalt plan.
I udarbejdelsen af plejeplanen er det sikret, at Natura
2000-planen kan gennemføres.

I hvilket omfang danner planen grundlag for projekter og andre aktiviteter
med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.

Ikke relevant

Ikke væsentlig indvirkning

1. Planens karakteristika:

Væsentlig Indvirkning

Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er
omhandlet i § 10

Bemærkninger

Plejeplanen gennemgår den fremtidige forvaltning og pleje
og beskriver hvilke konkrete tiltag der implementeres. Plejeplanen sætter rammerne for fremtidig anlæg eller arealanvendelse.
X

Planen indeholder følgende typer tiltag:
Anlæg af friluftsfaciliteter og læskure. Græsning og høslet.
Genopretning af naturlig hydrologi, og anlæg af lavvandede
paddedamme

I hvilket omfang har planen indflydelse
på andre planer eller programmer, herunder også planer og programmer, som
indgår i et hierarki.

Plejeplanen for Kalvebod fælled delområde 2, 3, & 4 udarbejdes på baggrund af fredningsbestemmelserne fra 1990
for bl.a. Kalvebod Fælled. Planen har et geografisk overlap
med følgende planer:

X

•

Natura 2000-plan for Natura 2000-område 143

•

Landplansdirektiv om lufthavnens omgivelser

•

Erhvervsstyrelsens landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, Fingerplan 2019

•

Naturstyrelsens arealer, der er omfattet af fredningen,
indgår i driftsplanen for Naturstyrelsen Hovedstaden
under områdeplanen for Kalvebod Fælled. Driftsplanen
beskriver hvilke tiltag og type af naturpleje, som forventes gennemført hen over en 15 årig periode.
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•

Kommuneplan 2015, Københavns kommune. Kalvebod Fælleds delområde 2 og 3 er i kommuneplan 2015
udpeget til naturbeskyttelsesområde.

•

Kommuneplan 2014-26, Tårnby kommune. Delområdet 4 er beliggende i Tårnby kommune, og er i kommuneplanen udlagt som rekreativt naturområde og område til offentlige formål.

I plejeplanen sikres at ovenstående planer kan gennemføres.
Hvilken relevans har plejeplanen for integreringen af miljøhensyn specielt
med henblik på at fremme bæredygtig
udvikling.

X

Er der miljøproblemer af relevans for
planen.
Hvilken relevans har planen for gennemførelsen af anden miljølovgivning,
der stammer fra en EU-retsakt (f.eks.
planer og programmer i forbindelse
med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).

Planen er med til at fremme den grønne bærerdygtighed,
ved at sikre en rig natur.

X

Der er ingen miljøproblemer ifm. planen

I plejeplanen sikres at gældende lovgivning overholdes. Til
hydrologitiltaget er der givet dispensation jf. § 3, stk. 1 og
stk. 2 pkt. 3 i NBL jf. lovens § 65 stk. 2. til at udføre det ansøgte habitatforbedrende grøfteprojekt på Kalvebod Fælled
(se Bilag 2)

X

2. Kendetegn ved indvirkningen og området der bliver berørt:
Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet

Plejeplanen er gældende i perioden 2021-2025. Ændringer
og tillæg til planen kan tillades, når disse ikke leder til store
forandringer af den vedtagne plejeplan.

X

Ændringer og tillæg til planen vil blive offentliggjort på Naturstyrelsen hjemmeside
Indvirkningens kumulative karakter

Samlet set medvirker planen til lille forbedring af forholdene
for biodiversiteten og naturtyperne i området.

X

Indvirkningens grænseoverskridende
karakter

X

Faren for menneskers sundhed og miljøet

X

Planen ikke har en grænseoverskridende effekt, idet plejeplanens område ikke er placeret nær den danske grænse.
Denne plejeplan overholder gældende lovgivning om offentlighedens adgang til naturen (naturbeskyttelsesloven
kapitel 4). Området er således åbent for færdsel i det omfang loven tillader det. Yderligere information om færdsel
på Naturstyrelsens arealer findes på Naturstyrelsens hjemmeside.
Udvikling af befolkningens brug af området som plejeplanen dækker over, er et centralt element i plejeplanen. Følgende tiltag er eksempler på tiltag der indgår i plejeplanen
til gavn for friluftslivet:

Etablering af stier og opholdsstedet
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Hundetræningsbane bliver til offentligt hundelufteområde.
Anlæg af lystfiskerplatforme.
Etablering af MTB-spor.

Der vil blive fjernet risikotræer i forbindelse med stier, veje
og friluftsfaciliteter, der kan være til fare for borgernes sikkerhed.
Planen udgør ingen fare for miljøet.
Indvirkningens størrelsesordning og
rummelige udstrækning

Indvirkningen vil kun påvirke det område, som planen forvalter for.
Plejeplanområdet omfatter, hvad der af Naturstyrelsen administrativt betegnes som Kalvebod Fælled. Plejeplanområdet afgrænses mod nord af Vejlands Allé, mod øst af
Ørestaden/bebyggelsen i henholdsvis Københavns og
Tårnby kommuner, af Øresundsmotorvejen mod vest i den
nordlige del, og i øvrigt af dæmningen ud mod henholdsvis
det lavvandede farvand Kalveboderne og Køge Bugt. Området er ca. 2100 ha.

X

Kalvebod Fælled er et intensivt rekreativ område med ca. 2
mio. besøgende årligt.

Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af:
Særlige karakteristiske naturtræk:
Særlige værdifulde landskaber
Kystnærhedszonen
Geologiske beskyttelses- og interesseområder

Området for plejeplanen indbefatter et vildtreservat. Reservatet omfatter hele delområde 3 og 4.
X
Kalvebod fælleds delområde 2 og 3 er i kommuneplan
2015 udpeget til naturbeskyttelsesområde.

Særlig karakteristisk kulturarv:

I området som plejeplanen dækker over indgår følgende
fredninger:

-Fredninger
-Fortidsminder



X

Kalvebodkilen, delområde 2, 3 & 4

Der er registeret stenalderbopladser nær dæmningen.
Disse ligger under vandspejlet og er ikke omfattet af plejepligten.

-Særligt værdifulde kulturmiljøer
Overskridelse af miljøkvalitetsnormer
eller grænseværdier

X

Plejeplanen vil ikke give anledning til aktiviteter der kan
medføre overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier.

Intensiv arealudnyttelse

X

Planen indebærer ikke intensiv arealudnyttelse.

Indvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.
Natura 2000
Beskyttet naturtyper § 3

X

Plejeplanen for delområde 2, 3 & 4 på Kalvebod fælled omfatter en del af Natura 2000-område 143 som består af Habitatområde H127 og Fuglebeskyttelsesområde F111. Gældende plejeplan overholder Natura 2000-planens retningslinjer, og understøtter planens målsætninger.

Naturstyrelsen / Screeningsafgørelse / Plejeplan for delområde 2, 3 og 4 på Kalvebod Fælled

7

Naturtyperne på udpegningsgrundlaget strandeng (1330),
kalkoverdrev (6210) og surt overdrev (6230) er truet af tilgroning med vedplanter. Desuden er en stor andel af det
samlede strandengsareal (1330) påvirket af afvanding.
Der kan være modstridende interesser i en optimal pleje af
naturtypen strandeng (1330), og af pleje af hensyn til optimale yngle- og levemuligheder for fugle. Det vurderes dog i
Natura2000 planen, at en afgræsning af området, der tilgodeser alle hensyn vil være mulig.
Følgende tiltag i plejeplanen understøtter målene i Natura
2000 planen:
Tiltag

Natura 2000 målsætning

a. De eksisterende stikgrøfter i hele delområde 4
kan lukkes, og ændres i
profil så de bliver betydeligt bredere, mindre dybe
og får et mindre lige
præg.
Hævning af vandstanden
vil især gavne ynglende
vadefugle, strandengsfloraen og det tilhørende
insektliv. Vandstandshævning ved punktvise
grøftetilstopninger kan
forsinke/mindske problemerne med udtørring af
fourageringsområder for
vadefuglene.

a. Lavvandet syd for
Vestamager har en god
vandkvalitet og bliver et
godt levested både for internationalt vigtige forekomster af trækkende
vandfugle som grågås og
troldand og for ynglefugle
på udpegningsgrundlaget, særligt de truede arter dværgterne, mosehornugle og plettet rørvagtel.

b. Naturstyrelsens målsætning med vegetationsplejen er at sikre
strandenge og strandengsoverdrev. Den hertil
påkrævede intensive
pleje defineres som vadefuglegræsning, hvor
arealerne holdes som
“kortklippet” strandeng,
som især er til gavn for
ynglende rødben, viber,
præstekraver, brushøns,
ryler og strandskader.
Det tilstræbes, at der
ikke udbindes dyr på
strandengene ned til Klydesø, op på strandengene nord og syd på Villahøj, før efter den 15.
juni. Desuden kan høslet
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b. Det sikres at der for
ynglefuglene er ynglelokaliteter med den rette
pleje og uforstyrrethed.
a.og b. Områdets økologiske integritet sikres i
form af en for naturtypernes hensigtsmæssig
drift/pleje og hydrologi,
en lav næringsstofbelastning og gode spredningsog etableringsmuligheder.

anvendes til pleje af arealerne.
Følgende beskyttede naturtyper findes i området for plejeplanen:

Strandeng

Fersk eng

Mose

Sø

vandløb
Beskyttede arter:
Hydrologitiltaget vil have en positiv effekt på de beskyttede
arter: grønbroget tudse og strandtudse.
Plejeplanens mål er bl.a. at sikre tilstanden af de beskyttede naturtyper og arter, og tiltagene i planen vil i udstrakt
grad være til gavn for disse.
Sammenfatning
0

11

4

Plejeplanen vurderes at have en lille positiv indvirkning på
miljøet, inden for den begrænsede tidsramme den dækker
over.

4. Foreløbig konklusion af screening
Denne plejeplan vil have en ikke væsentlig, positiv effekt på områdets biologiske mangfoldighed, herunder især vadefule og padder (se rapport fra Amphi consult Bilag 3). Plejeplanen understøtter Natura
2000-planens målsætningerne for området, og er dermed med til at sikre gunstig bevaringsstatus for
arterne på udpegningsgrundlaget. Derudover vil plejeplanen bidrage til en forbedring for friluftslivet,
herunder mennesker sundhed. På baggrund af denne screening vurdere vi at plejeplanen ikke vil kunne
påvirke miljøet væsentligt negativt, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

5. Høringssvar fra berørte myndigheder
I perioden 7 juli til 4 august 2021, er berørte myndigheder hørt forud for Naturstyrelsens screeningsafgørelse, jf. miljøvurderingslovens §32. Naturstyrelsen har hørt: Miljøministeriet departementet, miljøministeriet, slots- og kulturstyrelsen, Tårnby kommune og Københavns kommune.
Der kom ingen høringssvar i høringsperioden.

6. Screeningsafgørelse
Plejeplanen har en positiv indvirkning på naturværdi og biodiversitet i området og ingen væsentlige negative virkninger. Samlet set medvirker planen til beskyttelse og forbedring af naturtilstanden i området
og sikre fredninger og friluftsliv. Plejeplanen for Kalvebod fælled vurderes på baggrund af screeningen
ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer.
Naturstyrelsens afgørelse om, at der ikke er krav om at udarbejde en miljøvurdering af plejeplanen for
Delområde 2, 3 og 4 for Kalvebod Fælled er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 10.
Naturstyrelsens afgørelse offentliggøres hermed, jf. lovens § 33 på styrelsens hjemmeside.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 48. Klagevejledning findes som Bilag 4
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Bilag 1
Geografisk placering: Plejeplanområdet omfatter, hvad der af Naturstyrelsen administrativt
betegnes som Kalvebod Fælled. Plejeplanområdet afgrænses mod nord af Vejlands Allé, mod øst af
Ørestaden/bebyggelsen i henholdsvis Københavns og Tårnby kommuner, af Øresundsmotorvejen
mod vest i den nordlige del, og i øvrigt af dæmningen ud mod henholdsvis det lavvandede farvand
Kalveboderne og Køge Bugt. På kortudsnittet i ses Kalvebod Fælleds beliggenhed som en markant
grøn kile i forhold til hovedstadens centrum.

2
3
4

v/ Lars Briggs, Forskerparken 10, 5230 Odense M,
SE nr.: 1669 3502, www.amphi.dk

Bilag 2

Odense d. 24. august 2018

Anbefaling om forbedring af grøfter på Vestamager
som yngle- og levested for engfugle og padder

Yngle- og levesteder for engfugle og padder på Vestamager kan forbedres væsentligt ved, at netværket af
stejle og dybe grøfter bliver fyldt op til omkring 40 cm under terrænhøjde og blokeres helt for hver 50-100
m. Jorden til at gøre dette fås ved at gøre grøfterne meget bredere så de ender med at være en række af
flade lavninger med forårsoversvømmelser og med lidt vand efter sommerregn. De omgivende engarealer
vil blive vådere, fordi en stor del af grøfterne i praksis er afdrænede. Der er lavet enkelte blokeringer i
mange af grøfterne, men en del af blokeringerne er eroderede. Desuden medfører det faldende terræn fra
Naturcentret til kystdiget, at der skal laves mange blokeringer op gennem grøftsystemet for at holde vandet
på overfladen om foråret. Dette vil i høj grad kunne gavne yngle- og levesteder for engfugle og padder.

Engfugle
Vestamager er et af de meget få steder i Østdanmark, hvor der stadig yngler engryle og brushane, to arter
der er rødlistet som ’endangered’. Herudover er der årligt en koloni af klyde, og stor kobbersneppe har
gjort yngleforsøg.
De englevende vadefugle har alle de bedste yngleforhold, når der er en høj grundvandsstand. Engryle,
brushane og klyde er derudover afhængige af lavvandede vadeflader, og da de alle har unger relativt sent
på sæsonen, er udtørring af enge og små vådområder et af de største problemer for arternes ynglesucces.
En relativt høj vandstand i grøfterne og meget flade brinker, der gradvist tørrer ud gennem sæsonen, sikrer
et væsentligt mere sikkert fødegrundlag af insekter og andre invertebrater, der vil forbedre mulighederne
for ynglesucces for engryle, brushane og klyde og de øvrige engfugle.
I delområdet Koklapperne vil en forbedret hydrologi, som det foreslåede, have en chance for at genskabe
gode yngleforhold for engryle, der tidligere ynglede med adskillige par her. Omkring Klydesøen vil den
foreslåede forbedring af fødemulighederne for vadefugleunger kunne have en stor betydning for
ynglesuccesen for bl.a. engryle, brushane og klyde, hvor ynglen for alle tre arter er koncentreret.

Padder
Strandtudsen og den grønbrogede tudse lever ved kysterne og er i Danmark og Nordvest-Europa som
helhed i meget høj grad truet af mangel på egnede levesteder som følge af opdyrkning, urbanisering,
tilgroning og stigende vandstand i havene. Strandtudse og grønbroget tudse er forsvundet fra en lang
række af deres tidligere levesteder gennem de seneste 70 år. Vestamager er et af få store
sammenhængende østdanske strandenge hvor de to tudsearter kan tænkes at overleve i fremtiden. Det er
derfor meget væsentligt at optimere forholdene på Vestamager for de to tudsearter.

v/ Lars Briggs, Forskerparken 10, 5230 Odense M,
SE nr.: 1669 3502, www.amphi.dk

Vestamager kan sikres som et godt levested for begge tudsearter, hvis grøftsystemet omdannes til
lavvandede oversvømmelser, der afgræsses af kreaturer. Grønbroget tudse var tidligere udbredt og blev
fundet ynglende på størstedelen af Vestamager i grøfter og småsøer, men arten er i dag hårdt presset af
konkurrence fra de meget mere almindelige arter som skrubtudse og grøn frø. Strandtudsen uddøde på
Vestamager for omkring 15 år siden, men genudsættes i forbindelse med et EU-LIFE projekt i årene 20182019 på Vestamager.
Grøfterne på Vestamager var tidligere knap så dybe og langt mindre tilgroede, end i den nuværende
situation. Med tiden er grøfter og søer groet kraftigt til med hovedsageligt tagrør og skrubtudse og grøn frø
har overtaget de tidligere ynglelokaliteter fra de sjældne tudser. Grøftsystemet er endvidere blevet
koloniseret af hundestejler, som æder grønbroget tudses og strandtudses haletudser. Tilgroning med høj
sumpvegetation, og indvandring af mere konkurrencestærke paddearter, samt hundestejler betyder at
grønbroget tudse og strandtudse ingen mulighed har for at yngle i grøfterne længere. Områdets heste og
køer kan ikke bortgræsse sumpvegetationen, fordi grøfternes brinker er tilnærmelsesvis lodrette. Hvis
grøfterne omdannes til flade lavninger med forårsoversvømmelser, vil de tidligere velegnede ynglesteder
for strandtudse og grønbroget tudse blive genetableret. Køer og heste vil kunne holde vandsamlingerne
åbne, uden tilgroning af sumpvegetation.

Med venlig hilsen

Ole Thorup, olethorup.fugleliv@gmail.com
og
Niels Damm, nd@amphi.dk
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DATO
26-11-2020

DERES REF.
ansøgning af 08-09-2020

CVR

VORES REF.
sagsid17/8428
dok.nr. 250857/20

DIREKTE NR.
32471518
hoa.tf

Vestamager - dispensation fra §3, jf. §65 i Naturbeskyttelsesloven1 (NBL)
Naturstyrelsen Hovedstaden har ansøgt Tårnby Kommune om dispensation fra §3 i
(NBL) til delvis udjævning af en række såkaldte stikgrøfter i det §3 beskyttede strandengområde, vist i bilag I.
Tårnby Kommune giver hermed Naturstyrelsen dispensation jf. § 3, stk. 1 og stk. 2 pkt. 3 i
NBL jf. lovens § 65 stk. 2. til at udføre det ansøgte habitatforbedrende grøfteprojekt på
Kalvebod Fælled, Vestamager med følgende vilkår:




De ansøgte paddeskrab af grøfterne udføres uden for fuglenes og paddernes yngleperioder og i tørre perioder, hvor køreskader på strandengenes vegetation minimeres
De ansøgte paddeskrab udføres som beskrevet i ansøgningen
Denne dispensation gælder i 3 år efter udstedelsen og bortfalder herefter, hvis den ikke er
udnyttet

Baggrund:
I forbindelse med tidligere EU LIFE Semiaquatic projekt blev en del grøfter lukket for at
hindre afvandingen af strandengene, og dermed forbedre strandengenes tilstand. De
tilbageværende stikgrøfter er imidlertid dybe og med stejle brinker. Dette tilgodeser ikke
den grønbrogede tudse og den genudsatte strandtudses habitatkrav. Ud over at forbedre
tudsernes leve og ynglevilkår, vil en delvis udjævning af grøftens brinker skabe bedre
fødemuligheder for yngel af vade-/engfugle bl.a. engryle, brushane og klyde, som er en
del af udpegningsgrundlaget.
Klagevejledning ifølge naturbeskyttelsesloven
Denne afgørelse kan inden for 4 uger fra meddelelsesdatoen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Afgørelsen kan ifølge naturbeskyttelseslovens §§ 86 påklages af adressaten for afgørelsen, ejer af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, berørte na1
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tionalparkfonde og visse landsdækkende organisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
En evt. retlig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre
klagemyndigheden bestemmer andet.
Klage indgives via Klageportalen på Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Klageportalen er desuden tilgængelig på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor der logges på med
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som
udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker, at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Denne afgørelse kan efter naturbeskyttelseslovens § 88 indbringes for domstolene inden
6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Aktindsigt
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven1, Offentlighedsloven2
og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger3.
Underretning
Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne afgørelse med tilhørende klagevejledning:
1 LBK nr. 433 af 22/04/2014. Bekendtgørelse af forvaltningsloven
2 LBK nr. 145 af 24/02/2020. Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen
3 LBK nr. 980 af 16/08/2017. Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Afgørelsen sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening, dnamager-sager@dn.dk ; lone.bent@larsen.mail.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk ; taarnby@dof.dk
Bilag:
1. Kort med stikgrøfter
2. Ansøgning fra Naturstyrelsen Hovedstaden

Venlig hilsen

Anni Kær Pedersen
Chef for Plan, Byg og Miljø
/
Hans Ole Andersen
Miljømedarbejder
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Bilag 4
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, som er truffet ved gennemførelse af en miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 48, stk. 4. Der kan kun klages over retlige spørgsmål.
Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af den/det vedtagne plan
eller program, jf. miljøvurderingslovens § 51, stk. 1. Udløber klagefristen på en lørdag eller
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. stk. 2. § Klage efter § 48, stk. 4, kan
tidligst indgives, når planen eller programmet er endeligt vedtaget, jf. stk. 3.
Klageberettiget efter § 48, stk. 4, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50, stk. 1.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk, virk.dk eller klageportalen. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Naturstyrelsen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og
1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Naturstyrelsen. Hvis Naturstyrelsen
fastholder afgørelsen, sender Naturstyrelsen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se
betingelserne for at blive fritaget.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan efter anmodning tage stilling til, om klagen skal have
opsættende virkning.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter miljøvurderingsloven eller regler fastsat i medfør af
loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen af den/det endeligt vedtagne plan eller program, jf. miljøvurderingslovens § 54, stk. 1.
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