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1 BJERREDE RÅSTOFGRAV 

1.1 BAGGRUND 

WSP er blevet anmodet om en kort gennemgang af forudsætninger og vurdering lavet i forbindelse 

med en miljøkonsekvensrapport udført for Nymølle Stenindustri i forbindelse med indvinding af 

råstoffer i graveområde ved Bjerrede. 

 

Særligt er WSP blevet bedt om at forholde sig til de vurderinger, der er foretaget i medfør af den 

nærtliggende Bagholt Moses naturtyper, som udpeget som Natura 2000-område nr. N159.  

Bagholt mose er placeret kun 1,2 km. fra det udpegede råstofgraveområde. Jf. EU-kommissionens 

dom (C-98/03 Kommission mod Tyskland) er der krav om at foretage en vurdering (jf. habitatdirektivet 

artikel 6.3) af, om projektet kan skade ind i et Natura 2000-område, også selv om projektet måtte 

ligge udenfor området. 

 

De udpegede habitatnaturtyper fremgår af nedenstående figur og er alle våde naturtyper, som kan 

være afhængige af et godt og stabilt hydrologisk regime med generelt rigeligt overfladenært 

grundvand af god kvalitet. 
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Figur 1-1. Det nærtliggende Natura 2000-område Bagholt mose og udbredelsen af lysåbne- og 

skovnaturtyper på udpegningsgrundlaget 

1.2 HVAD ER TRUSLERNE? 

Jf. seneste basisanalyse (Miljøstyrelsen, 2020. Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. Bagholt Mose. 

Natura 2000-område nr. 159. Habitatområde H140) er truslerne i forhold til de udpegede naturtyper 

som beskrevet i det følgende: 

LYSÅBNE NATURTYPER 

Af basisanalyse fremgår følgende: ”I Natura 2000-området er der kortlagt lidt mere end 1 ha med 

hængesæk. Arealerne er ikke påvirket af tilgroning med invasive arter og heller ikke af randpåvirkning 

fra tilstødende arealer pga. den centrale placering i Munkeskov. 

 

Derimod er tilgroning med højere vegetation i form af græsser, urter samt træer en trussel for 

hængesækken. Dette skal ses i sammenhæng med, at der ses en uhensigtsmæssig hydrologi på 

størstedelen af arealet i form af de gennemgående grøfter, og at mosefladen ikke ses at være plejet, 

udover engangsindsatsen med rydning af opvækst.” 
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SKOVNATURTYPER 

Af basisanalyse fremgår følgende: ”I elle- og askeskov (91E0) vurderes andelen af træer med huller 

eller råd at være stigende, mens andelen af store træer vurderes at være stabil. De to øvrige 

parametre indikerer, at skovnaturtypen er i tilbagegang. En mulig forklaring herpå er den væsentlige 

ændring i det kortlagte areal med naturtypen i de to perioder. Ud over problemer med afvanding ses 

der ingen øvrige forklaringer, og der kan være tale om usikkerheder på de registrerede parametre. 

Samlet set vurderer Miljøstyrelsen dog, at naturtypen i tilbagegang.” 

 

OVERORDNEDE TRUSLER I RELATION TIL BEVARINGSSTATUS 

Der er altså i basisanalysen antydninger af, at et generelt problem for naturtyperne kan være dårlige 

hydrologiske forhold. Det fremgår desuden af den såkaldte Artikel 17 indrapportering (Fredshavn 

et.al. 2019. Bevaringsstatus for naturtyper og arter – 2019. Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering. 

Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi) at naturtyperne generelt er i dårlig 

tilstand bl.a. grundet dårlige hydrologiske forhold. Specifikt for hængesæk angives at naturtypen er i 

stærkt ugunstig tilstand med en negativ udviklingstrend. Årsagerne angives samlet for alle mosetyper 

og under påvirkningsfaktorer specificeres følgende: ” De vigtigste påvirkningsfaktorer for mosetyperne 

er eutrofiering, ændret hydrologi og tilgroning som følge af græsningsophør. Næringsbelastning ved 

atmosfærisk deposition, direkte gødskning, afdrift fra omkringliggende marker samt via overfladevand 

og grundvand favoriserer kvælstofelskende plantearter (særligt græsser) og forringer 

konkurrencevilkårene for både dværgbuske og lavtvoksende, nøjsomme urter, halvgræsser og 

mosser. Ændret hydrologi som følge af vandindvinding og udtørring pga. lokale grøfter og dræn 

sænker vandstanden og reducerer grundvandstrykket, hvilket fører til en forøget tilgængelighed af 

næringsstoffer og en accelereret tilgroning med vedplanter”. 

 

1.3 GRUNDVAND, MODEL OG FORUDSÆTNINGER 

En forudsætning for, at der kan meddeles tilladelse til grundvandssænkning forårsaget af 

råstofindvinding ved Bjerrede er, at ansøger kan dokumentere, at grundvandssænkningen ikke 

påvirker Bagholt Mose og derved påvirker de udpegede naturtyper, således at disse som minimum 

kan opnå eller bibeholde gunstig bevaringsstatus. 

 

Dokumentationen må nødvendigvis omfatte en konkret, databaseret vurdering af det terrænnære 

grundvands udbredelse og strømningsretning samt hydraulisk sammenhæng mellem graveområde og 

Bagholt Mose eller eventuelt mangel på samme.  

 

Med den foreliggende miljøkonsekvensrapport er der beregnet en lille vandspejlssænkning i Bagholt 

Mose som følge af råstofindvinding under grundvandsspejl. Sænkningen er i ikke-teknisk resumé (p9) 

vurderet ikke at påvirke mosen, mens den i 7.3.5 er vurderet ikke at påvirke mosen væsentligt. I det 

følgende er der uddraget en række vurderinger, som tilsammen skaber et uklart billede af, hvorvidt 

mosen påvirkes eller ej: 

• Bilag 4, P7: ” Der findes ikke brugbare pejlinger fra de kvartære sand/grus lag, hvorfra 

råstofferne skal udvindes. Lagene har begrænset udstrækning…”. 

• Bilag 4, P8: ”Som følge af den geologiske og hydrogeologiske opbygning i området, vurderes 

det som sandsynligt, at eventuel gravning under grundvandsspejl vil ske i lokalt afgrænsede 
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grundvandsmagasiner, uden påvirkning over større områder. Der er dog ved 

konsekvensvurderingerne antaget, at der er tale om et sammenhængende øvre 

grundvandsmagasin med nogen udstrækning. 

• Bilag 4, P10: Der er tale om en analytisk beregning, hvor det ved valget af parametre er søgt 

at få konservative resultater. Det vil sige resultater, der giver større sænkninger end den 

faktuelle sænkning fra gravningen, men stadig på baggrund af et realistisk parametervalg. 

• Bilag 4, p11: ”Med baggrund i de foretagne teoretiske beregninger af påvirkningen fra 

gravningen under grundvandsspejlet, er de teoretisk beregnede sænkning i denne afstand 

meget mindre end den naturlige årlige svingning i grundvandsspejlet, og den reelle påvirkning 

vil næppe være registrerbar. Herudover er højmoser generelt ikke følsomme overfor 

variationer i grundvandsstand, og desuden er området ved Bagholt mose drænet. Det 

vurderes derfor, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af Bagholt mose, som følge af 

gravningen under grundvandsspejlet.” 

• Bilag 4, p41: ”Den største sænkning i gravesøerne er beregnet til 26 cm. I en afstand af 1 km 

fra gravesøen er sænkningen beregnet til under 5 cm (se Figur 7-5). Forudsætningerne for 

beregningen i Figur 7-5 er konservativt fastsatte, så den forventede sænkning må forventes at 

være mindre til væsentligt mindre.  

• Bilag 4, p44: ”… den reelle sænkning vil næppe være registrerbar. Området ved Bagholt 

mose er i forvejen drænet, og det vurderes derfor, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af 

Natura 2000 området, som følge af gravningen under grundvandsspejlet.” 

• Bilag 4, p45: ”Det vurderes, at eventuelle andre kumulative effekter fra øvrige oppumpninger i 

området stadig vil ligge under den naturlige, årstidsbetingende variation i grundvandsspejlet. 

Sænkningen fra gravningen under grundvandsspejlet vil reelt være forsvindende lille i en 

afstand af få hundrede meter fra gravefronten.” 

Ovenstående uklarheder giver ophav til følgende kommentarer, som bør belyses i en opdateret 

miljøkonsekvensrapport. 

1. Argumentet ”Ændringerne i grundvandsspejlet, som følge af gravning under vandspejlet, er 

meget mindre end den årlige variation. Det vurderes derfor, at råstofindvinding under 

grundvandsspejlet ikke vil……” bruges gentagne gange i forskellige sammenhænge. Den 

beregnede påvirkning fra råstofindvinding skal lægges oveni årstidsvariationen og er derfor 

ikke et holdbart argument. 

 

2. Jf. udkast til råstofindvindingstilladelse gælder tilladelsen i 10 år. Det fremgår af 

miljøkonsekvensrapporten, at der med den forventede indvindingstakt, afhængig af 

konjunkturerne, vil være råstofindvinding i ca. 5 år på det ansøgte areal, og at beregning af 

grundvandssænkningen derfor er foretaget for 5 år. Det bør belyses hvilken betydning 

råstofindvinding under grundvandsspejl vil have, hvis den på grund af konjunkturer eller andet 

må strække sig over hele tilladelsesperioden på 10 år. Såfremt der fortsat ikke klart kan 

afvises en påvirkning af Bagholt Mose, kan ansøger overveje at søge en mindre årlig 

indvinding under grundvandsspejl, forudsat at denne kan dokumenteres ikke at påvirke 

Bagholt Mose. 

 

3. Datagrundlaget for det i retten viste profil fra GeoAtlas med Køgemodellens lag ønskes 

beskrevet og vurderet, herunder særligt det datagrundlag, der ligger til grund for laget Ler1 i 

området mellem graveområdet og Bagholt Mose. Bilag 1 viser to profiler svarende til det i 

retssagen fremviste, men med to forskellige geologiske modeller, som viser forskellig 

udbredelse af netop Ler1. Er den i retsagen anvendte model repræsentativ for det konkrete 

områdes geologiske opbygning? Kan det afvises, at den anden model, Sjællandsmodellen, 

måske er mere rigtig?  Der bør anvendes en mere præcis beskrivelse af den geologiske 

opbygning af det konkrete område mellem graveområdet og Bagholt Mose.   
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4. I miljøkonsekvensrapporten henvises der til Nymølle Stenindustriers egne boringer som en 

del af datagrundlaget. Boringerne er imidlertid ikke indberettet til Jupiter iht. gældende regler, 

ligesom boringer fra en tidligere råstofkortlægning (reference /2/ i bilag 4 til 

miljøkonsekvensrapporten) ikke er indberettet.  

 

Det bemærkes i øvrigt, at den anvendte hydrauliske ledningsevne er realistisk, men ikke udpræget 

konservativ. 

1.4 MILJØRAPPORTEN SET I LYSET AF KRAVENE I 

HABITATBEKENDTGØRELSEN 

I forbindelse med gennemgang af de materialer, som foreligger, herunder særligt 

miljøkonsekvensrapporten af august 2019, vurderes der at være en række opmærksomhedspunkter, 

som i højere grad må belyses førend der kan gives de fornødne tilladelser. Disse skal ses i lyset af 

om der i tilstrækkelig grad er redegjort for en evt. påvirkning af de udpegede naturtyper i Bagholt 

mose herunder om habitatnaturtyperne også i fremtiden kan opnå eller opretholde gunstig 

bevaringsstatus. 

 

Kravene i habitatdirektivets artikel 6. stk.3 lægger særlig stor vægt på, at det i projektet kan 

dokumenteres, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af projektet, som ligger ud over de naturlige 

udsving. Der har fra både EU-domstolen og fra Miljø- og Fødevareklagenævnet været særlig 

opmærksomhed på, at undersøgelser og afgørelser har været tilstrækkeligt konkrete. 

 

Nedenstående opmærksomhedspunkter, taget fra miljøkonsekvensrapporten, lægger op til at der i 

bedre omfang dokumenteres, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget. 

 

• ”Den beregnede sænkning er mindre end den naturlige årlige variation”. Dette er ikke et validt 
argument, da amplituden forøges med større vandindvinding. Ligeledes ikke et tilstrækkeligt 
argument set i forhold til de udpegede naturtyper, da forholdes skal afdækkes specifikt. 

• ”Den reelle sænkning næppe vil være registrerbar”. Denne ukonkrete vurdering lever ikke op 
til habitatdirektivets krav til bedste videnskabelige grundlag. 

• ”Bagholt mose er i forvejen drænet”. Det er korrekt, og derfor er mosen mere sensitiv overfor 
påvirkning. Habitatdirektivet kræver, at man vurderer på den kumulative effekt, hvilket her 
negligeres. Det bemærkes her, at tidligere undersøgelser af Bagholt Moses vandstand 
indikerer, at mosens overflade varierer mere end 60 cm hen over året, selv om der jf. 
fredningskendelsen skulle være indsat en fast overløbskant i afløbet fra mosen. 

• Vedr. kumulative effekter nævnes: ”Indvindingen af grundvand i området sker fra kalken, som 
er beskyttet af 10-15 meter ler og det vurderes, at denne ikke vil blive påvirket af gravning 
under grundvandsspejlet i de kvartære lag ovenover lerlaget. Det vurderes, at eventuelle 
andre kumulative effekter fra øvrige oppumpninger i området stadig vil ligge under den 
naturlige, årstidsbetingende variation i grundvandsspejlet.” Igen her samme problemstilling 
vedr. den naturlige variation, som kan forskubbes ved øget indvinding. 

• Jf. kap 8.3.1.: ”Hydrogeologiske vurderinger (Kapitel 7) viser, at ved det ansøgte 
indvindingsniveau i værste tilfælde vil kunne blive tale om en sænkning af grundvandsspejlet 
på 1-3 centimeter. Denne teoretiske sænkning skal ses i lyset af ”naturlige” variationer i 
hydrologien i Natura 2000-området som følge af varierende nedbør, omgivende 
skovområders dræningseffekt, dræninger i omgivende landbrugsarealer mv.”. Der vurderes 
altså en reel risiko for sænkning af grundvandsspejlet, som dog ikke bliver sat i relation med 
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øvrige påvirkning og ikke er vurderet i forhold til udpegningsgrundlaget og dennes 
bevaringsstatus. 

• ”Det er vurderingen, at den teoretiske sænkning af grundvandsspejlet i graveperioden ikke vil 
medføre nogen betydende ændringer i vandspejlsniveauet i Natura 2000-området.” Der 
mangler en konkret vurdering på baggrund af trusler for området naturtyper, herunder dårlig 
hydrologi og ustabilt grundvandsniveau. Der står intet om, hvad baggrunden for vurderingen 
er, og hvorfor det forholder sig sådan. Kravet om dokumentation er ikke løftet tilstrækkeligt i 
forhold til gældende krav i habitatbekendtgørelse, -vejledning og ikke mindst afgørelser fra 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 
EU-domstolen fortolker bestemmelsen i artikel 6, stk. 3, således, at myndigheden skal foretage en 

vurdering af, om det kan udelukkes, at et projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 

projekter kan påvirke opnåelse af gunstig bevaringsstatus for det udpegede område væsentligt, 

herunder om bevaringsstatus for de arter og/eller naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, 

vil blive påvirket væsentligt. Projektet skal således både vurderes i sig selv og i kumulation med andre 

projekter, herunder tidligere gennemførte projekter. Det er således den samlede påvirkning af Natura 

2000-området, der skal vurderes. 

 

 

Figur 2. Habitatdirektivet væsentlighedsbegreb 

 
Hvis en sådan påvirkning på baggrund af objektive kriterier ikke kan udelukkes, skal der, såfremt 

projektet ønskes fremmet, gennemføres en nærmere vurdering (konsekvensvurdering). Denne 

vurdering skal omfatte alle aspekter af projektet, som kan påvirke den omhandlede lokalitet, og 

vurderingen skal udføres på baggrund af den bedste videnskabelige viden på området. 

 

Det er i miljøkonsekvensrapporten ikke klart anvist, at man har valgt at udføre en 

væsentlighedsvurdering. Desuden vurderes den vurdering som foreligger ikke dækkende i forhold til 

de krav, som stilles fra myndighed og klageinstans særligt for at påvise ingen væsentlig påvirkning. 

Det er WSP’s umiddelbare vurdering, at en væsentlighedsvurdering i dette tilfælde, på grundlag af de 

uklarheder, der foreligger vedr. grundvandsindvindingens udbredelse og omfang, ikke er tilstrækkeligt 

til at afdække de risici for påvirkning af områdets våde naturtyper, som der vil være ved projektet. Det 

foreslås derfor, at der udføres en habitatkonsekvensvurdering på et tilstrækkeligt fagligt funderet 

grundlag.  
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Udgangspunktet er følgende krav i habitatdirektivet og gældende vejledning: 

 

− Et hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000-områder er, at myndighederne i deres 
administration og planlægning ikke må vedtage planer eller projekter, der kan skade de arter 
og naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare. Derfor er der krav til myndighederne 
om at vurdere konsekvenserne af en plan eller et projekt i de tilfælde, hvor planen eller 
projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.  

− Jf. Habitatbekendtgørelsens § 5 gælder følgende krav: Hvis konsekvensvurderingen ikke 
godtgør, at projektet kan gennemføres uden at skade det internationale 
naturbeskyttelsesområdes integritet under hensyn til bevaringsmålsætningen for det 
pågældende område, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det 
ansøgte. 

− Kravene til udførsel er de nødvendige vurderinger medfører bl.a. følgende: 
− Myndigheden skal sikre sig, at det kan afvises, at en plan eller projekt skader 

områdets integritet, dvs. myndigheden skal have vished for, at aktiviteten ikke har 
skadelige virkninger.  

− Man skal kunne afvise væsentlig påvirkning på en tilstrækkeligt faglig baggrund og 
hvis der er mistanke om væsentlig påvirkning skal der udarbejdes fuld 
habitatkonsekvensvurdering 

− Myndigheden skal kunne dokumentere fravær af skadelige virkninger snarere end 
deres forekomst, hvilket afspejler forsigtighedsprincippet.  

− Forsigtighedsprincippet kræver, at den kompetente myndighed skal have vished for, 
at planerne ikke kan skade Natura 2000-området, før planer eller projekter kan 
vedtages.  Det vil sige, at projektet først må vedtages, når det ud fra et videnskabeligt 
synspunkt, uden rimelig tvivl, kan fastslås, at projektet ikke skader Natura 2000 
området. 

 
Det skal altså kunne udelukkes at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter 

kan påvirke den udpegede lokalitets gunstige bevaringsstatus. Dette fremgår f.eks.  af Miljø- og 

Fødevareklagenævnets afgørelse 18/06568 (se nedenstående). 

 

Hvis konsekvensvurderingen ikke godtgør, at projektet kan gennemføres uden at skade det 

internationale naturbeskyttelsesområdes integritet under hensyn til bevaringsmålsætningen for det 

pågældende område, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. 

1.4.1 EKSEMPLER PÅ AFGØRELSER FRA MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

REGULERINGSPROJEKT HUNSE Å (18/08770) 

Ophævelse og hjemvisning i sag om isætning af stemmeplanker i reguleringsbygværk i Hunse 

Å, Lolland 

− Ved anvendelse af den nye betjeningsvejledning vil ske en generel vandstandssænkning af 

søen med 2 cm i Søndersø 

− Nævnet finder således, at der ikke er anvendt eller gennemført specifikke undersøgelser i 

relation til vandstandssænkningens eventuelle påvirkninger af tilstedeværende 

avneknippemoser mv. i forbindelse med Søndersø, men alene vurderet/konkluderet på 

baggrund af en række generelle antagelser om bl.a. vanddybder, forekomst af kalk og 

næringsstoffer, plantevækst, konkurrerende plantesamfund mv. 
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− Der derfor bør gennemføres mere specifikke undersøgelser/vurderinger af de enkelte 

avneknippemoser. 

− Allerede af den grund finder nævnet, at kommunens konsekvensvurdering efter 

habitatbekendtgørelsen ikke er tilstrækkelig. 

− Kommunens afgørelse lider af en retlig mangel, og derfor er ugyldig. 

OPRENSNING ALSLEV Å (18/06568) 

Ophævelse og hjemvisning af dispensation i sag om stedvis oprensning af § 3-beskyttet 

vandløb, Alslev Å, i Esbjerg Kommune  

− Det bemærkes, at Esbjerg Kommune ikke i den meddelte dispensation har vurderet 

oprensningens indvirkning på vandløbet, og hvorvidt oprensningen vil medføre, at vandløbet 

kan opnå målsætningen ”god økologisk tilstand”. Esbjerg Kommune bør foretage denne 

vurdering i forbindelse med fornyet behandling af sagen. 

−  Endvidere bemærkes, at det bør fremgå af en eventuel efterfølgende meddelt dispensation, 
hvorvidt der er tale om oprensning i fuld bund- bredde, og hvorvidt brinkerne ligeledes 
påvirkes, ligesom det bør fremgå hvilken type bundsediment, der opgraves, i forhold til 
vurderingen af påvirkningen af bilag IV-arter og arter på udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet.  

− Forud for at en eventuel fornyet dispensation kan meddeles, skal Esbjerg Kommune som 

ovenfor anført vurdere, hvorvidt projektet i sig selv eller i kumulation med andre planer og 

projekter kan påvirke Natura 2000- området, samt hvorvidt det ansøgte kan beskadige eller 

ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der 

er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plante- arter, som er optaget 

i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 

 

1.4.2 EKSEMPLER PÅ EU-DOMSTOLSAFGØRELSER 

C-142/16 – MOORBURG 2017 

EU-domstolen har i Moorburg-dommen udtalt, at habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, kræver af de 

nationale myndigheder, at de i forbindelse med undersøgelsen af den kumulative virkning tager 

hensyn til alle de projekter, der i forbindelse med et projekt, hvortil der søges om tilladelse, vil kunne 

have en væsentlig virkning med hensyn til de målsætninger, som direktivet forfølger, selv om disse 

projekter er af ældre dato end datoen for direktivets gennemførelse.  

 

I den konkrete sag indebar dette, at habitatvurderingen af et kraftværks vandkøleanlægs virkning på 

fiskebestande, der var på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områder, og som lå placeret op til 600 

km fra værket, skulle foretages i kumulation med virkningerne af et ældre pumpekraftværk, opført i 

1958, der lå imellem kraftværket og Natura 2000-områderne i en afstand af ca. 30 km fra værket. 

C-461/17 HOLOHAN, IRLAND 2018 

1.  "Habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal fortolkes således, at en »vurdering« dels skal 

identificere alle de levesteder og arter, for hvilke en lokalitet er beskyttet, dels identificere og 

undersøge såvel virkningerne af det foreslåede projekt på de arter, der findes på denne 

lokalitet, men som ikke er opført for denne lokalitet, som virkningerne på de levesteder og 

arter, der findes uden for denne lokalitets grænser."  
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2. "Habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal fortolkes således, at den giver den kompetente 

myndighed mulighed for at tillade en plan eller et projekt, som overlader det til bygherren 

efterfølgende at fastlægge visse parametre vedrørende anlægsfasen, såsom byggepladsens 

placering og transportveje, såfremt der i tilladelsen med sikkerhed fastsættes tilstrækkeligt 

strenge krav, som sikrer, at disse parametre ikke skader lokalitetens integritet."  

3. "Habitatdirektivets artikel 6, stk. skal fortolkes således, at hvis den kompetente myndighed 

afviser konklusionerne i en videnskabelig udtalelse, som argumenterer for, at der skal 

indsamles yderligere oplysninger, skal vurderingen indeholde en detaljeret og udtrykkelig 

begrundelse, der kan skabe sikkerhed for, at der ikke består nogen rimelig videnskabelig tvivl 

om virkningerne af de påtænkte arbejder på den berørte lokalitet."  

4. Bygherren skal give oplysninger om indvirkningerne på miljøet såvel i forhold til den valgte 
løsning som i forhold til alle de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og 
oplysninger om de vigtigste grunde til vedkommendes valg i det mindste under hensyn til 
deres indvirkning på miljøet, uanset om et sådant alternativ er blevet forkastet på et tidligt 
tidspunkt. 
 
I afgørelsen forudsættes altså, at alle de levesteder og arter, for hvilket området er beskyttet 
er blevet identificeret og lokaliseret, og det forudsætter tillige, at der i vurderingen indgår 
oplysninger om arter og levesteder udenfor den beskyttede lokalitet og om arter der ikke er en 
del af udpegningsgrundlaget, men som kan have betydning for arter på 
udpegningsgrundlaget. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at nævnet i sagen vedr. Ll. Thorup Gaslager (NMK-10-00908) angiver at ”Det 

er nævnets opfattelse, at forsigtighedsprincippet i relation til habitatvurderingen vejer betydeligt 

tungere end proportionalitets – og værdispildsbetragtninger.” 

 

1.4.3 BILAG IV ARTER 

Der er i område 8 fund af padderne grøn frø og spidssnudet frø, som begge er på habitatdirektivets 

bilag IV. Der er krav om, at der for disse arter som minimum udlægges erstatningsbiotoper, som har 

fuld økologisk funktionalitet inden det eksisterende vandhul og nære omgivelser nedlægges, samt at 

der sker transport af individer fra den gamle lokalitet jf. reglerne i Artsfredningsbekendtgørelsen og 

efter aftale med Miljøstyrelsen. 

 

1.5 ANBEFALING 

I dette projekt vurderes det, at det ikke i tilstrækkelig grad er dokumenteret, at der ikke sker nogen 

væsentlig skade på udpegningsgrundlaget. Dette skal særlig ses i lyset af varierende og uklare 

vurderinger af den fremtidige hydrologiske status for området i og omkring Bagholt Mose.  

 

Det vurderes ikke på det foreliggende grundlag (miljøkonsekvensrapporten samt bilag), ud fra et 

objektivt perspektiv at kunne konstateres, hvorvidt gennemførsel af råstofindvindingsprojektet vil have 

væsentlig indvirkning på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området. 

 

Ligeledes vurderes det, at der i det givne tilfælde, set i lyset af mængden af dokumentation og de 

usikkerheder som omhandles, vil være krav om at udføre en egentlig habitatkonsekvensvurdering. 

Hvis der er mistanke om væsentlig påvirkning skal der udarbejdes fuld habitatkonsekvensvurdering. 
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Dette skal særlig ses i lyset af forsigtighedsprincippet. Forsigtighedsprincippet kræver, at den 

kompetente myndighed skal have vished for, at projektet ikke kan skade Natura 2000-området, før 

projektet kan vedtages.  Det vil sige, at projektet først må vedtages, når det ud fra et videnskabeligt 

synspunkt, uden rimelig tvivl, kan fastslås, at projektet ikke skader Natura 2000-området – altså 

omvendt bevisbyrde. En konsekvensvurdering kan altså komme frem til en potentiel skadevirkning, 

som stopper et projekt på grund af manglende eksakt viden (krav til undersøgelsernes kvalitet og 

mængde). 

 

Krav til at løfte vidensgrundlaget afhænger af ønsket om at påvise ingen påvirkning, da der skal 

skabes vished for at naturtypens integritet ikke tager skade. Dette synes ikke i tilstrækkelig grad at 

være tilfældet i det konkrete projekt. 
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1.6 BILAG 

Bilag 1: Profiler fra GeoAtlas 



Profil tilsvarende det i retten fremviste med samme geologiske model, ”Køge, 25m”. 

 

På kortet er også geofysiske data fra GERDA databasen vist. Mellem graveområdet og Bagholt Mose findes SkyTEM data (gule prikker og streger). 

 

 

 



Profil tilsvarende det i retten fremviste, dog med en anden geologisk model, ”Sjælland 2021, 100m”. 

 

På kortet er også geofysiske data fra GERDA databasen vist. Mellem graveområdet og Bagholt Mose findes SkyTEM data (gule prikker og streger). 
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