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Screening for miljøvurdering af Natura 2000 handleplan 2016-2021 Yding
Skov og Ejer Skov, Natura 2000 område nr. 54, habitatområde H50
Screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Planforslaget er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3.

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger

Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

1.00

Befolkning (levevilkår) og menneskers sundhed

1.01
1.02

Risiko for kriminalitet
Trafikafvikling (f.eks.
belastning, barriereeffekt)
Risiko for ulykker i trafikken
Sikkerhed generelt
Sikkerhed i forhold til
beredskab (f.eks. brand,
eksplosion, giftpåvirkning)
Vibrationer, virksomheder,
landbrug, andet
Vibrationer, trafikanlæg,
jernbane
Visuelle gener
Skyggevirkninger
Støjpåvirkning, virksomheder
Støjpåvirkning, trafikstøj

1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1.12

Sundhedstilstand (f.eks..
arealer til bevægelse)

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger

Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Planen medvirker til at sikre de beskyttede
naturtyper i området således, at naturen i
området på sigt opnår en høj kvalitet.
Naturområder af høj kvalitet er af
betydning for den rekreative udnyttelse af
området, og dermed menneskers sundhed.
Der er offentlig adgang til store dele af
området.” og ” Sikring og forbedring af
naturgrundlaget giver
mulighed for større naturoplevelser.”
Den kommunale handleplan sætter ikke
rammer for fremtidige anlæg eller
arealanvendelser. Handleplanen indeholder et
skøn over behovet for konkrete
naturforvaltningsindsatser og prioritering
heraf samt en plan for interessentinddragelse,
men der er ikke udpeget konkrete arealer til
indsatserne. Derfor kan indvirkningen på
miljøet ikke præciseres yderligere ift.
indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.

1.13

Svage grupper (f.eks..
X
handicappede)
1.14 Friluftsliv/rekreative
X
interesser
1.15 Begrænsninger og gener
X
overfor befolkningen generelt
1.16 Begrænsninger og gener mht. X
landbrug og virksomheder
1.17
[Andet]
2.00 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

Se pkt. 1.12
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2.01

Beskyttede naturtyper i ht.
Naturbeskyttelseslovens § 3
(Søer, vandløb, heder, moser,
strandenge, strandsumpe,
ferske enge, overdrev mv.)

x

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger

Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Natura 2000-planen medvirker generelt til
at sikre, at flora, fauna og biologiske
mangfoldighed bevares og forbedres, idet
planen medvirker til at skabe gunstige
forhold for naturen. I Natura 2000-område
nr. 54, Yding Skov og Ejer Skov vil planen
medvirke til at sikre levesteder for
habitatdirektivets bilag IV-arter.”

x

X

Se pkt. 2.01

2.04
2.05
2.06

Natura 2000 områder (EFfuglebeskyttelsesområder, EFHabitatområder) og
Ramsarområder
Strengt beskyttede/rødlistede
plante- og dyrearter
Dyreliv
Planteliv
Spredningskorridorer

Den kommunale handleplan sætter ikke
rammer for fremtidige anlæg eller
arealanvendelser. Handleplanen indeholder et
skøn over behovet for konkrete
naturforvaltningsindsatser og prioritering
heraf samt en plan for interessentinddragelse,
men der er ikke udpeget konkrete arealer til
indsatserne. Derfor kan indvirkningen på
miljøet ikke præciseres yderligere ift.
indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.
Se pkt. 2.01

x
x
x

2.07

Lavbundsområder

X

Se pkt. 2.01
Se pkt. 2.01
Området er en stor spredningskorridor, men
handleplanen påvirker ikke områdets funktion
som spredningskorridor.
Der er udpeget enkelte lavbundsområder i
Natura 2000 området. Disse bliver ikke
påvirket væsentligt af handleplanen.

2.02

2.03

2.08 Grønne områder
2.09 [Andet]
3.00 Landskab og jordbund

X
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3.01

Landskabelig værdi

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger

Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
” Sikring og forbedring af naturgrundlaget,
herunder naturplejetiltag, vil øge
landskabsværdien. Et varieret landskab
bestående af forskellige landskabstyper
fastholdes og udbygges. Fragmentering af
landskabet imødegås.”

3.02

Geologiske særpræg (jordlag)

x

Den kommunale handleplan sætter ikke
rammer for fremtidige anlæg eller
arealanvendelser. Handleplanen indeholder et
skøn over behovet for konkrete
naturforvaltningsindsatser og prioritering
heraf samt en plan for interessentinddragelse,
men der er ikke udpeget konkrete arealer til
indsatserne. Derfor kan indvirkningen på
miljøet ikke præciseres yderligere ift.
indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.
I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Det vurderes ikke, at planen påvirker
jordbunden, idet planens indsats omfatter
pleje af de naturtyper, der findes på Natura
2000-områdets udpegningsgrundlag.”
Den kommunale handleplan sætter ikke
rammer for fremtidige anlæg eller
arealanvendelser. Handleplanen indeholder et
skøn over behovet for konkrete
naturforvaltningsindsatser og prioritering
heraf samt en plan for interessentinddragelse,
men der er ikke udpeget konkrete arealer til
indsatserne. Derfor kan indvirkningen på
miljøet ikke præciseres yderligere ift.
indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.
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3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08

Geologiske særpræg
(landskab)
Jordforurening
Okkerforurening
Risiko for forurening
Jordhåndtering/flytning
Skovrejsning/skovnedlæggelse

3.09
3.10

Fredning
Bygge- og beskyttelseslinjer,
diger
3.11 [Andet]
4.00 Vand
4.01

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger

Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

X
x
x
x
x
X

Der kan blive tale om en kraftig selektiv
skovhugst af yngre elle- og askeskov til fordel
for tidligere lysåbne kildevæld. Dette vil
arealmæssigt være uden betydning ift. det
samlede skovareal i området.

x

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:

x
x

Overfladevand, herunder
påvirkning af vandløb og
vådområder

”Natura 2000-planen rummer ikke
indsatstakrav for vandkvaliteten, da disse
krav fastlægges i vandplanerne. Natura
2000-planens indsatser vedrørende
naturpleje og forbedring af hydrologi vil
medvirke til at tilbageholde kvælstof og
dermed medvirke til at opnå vandplanens
mål.”
Den kommunale handleplan sætter ikke
rammer for fremtidige anlæg eller
arealanvendelser. Handleplanen indeholder et
skøn over behovet for konkrete
naturforvaltningsindsatser og prioritering
heraf samt en plan for interessentinddragelse,
men der er ikke udpeget konkrete arealer til
indsatserne. Derfor kan indvirkningen på
miljøet ikke præciseres yderligere ift.
indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.
4.02

Udledning af spildevand

X
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4.03

Klimatilpasning

X

Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger

Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

I miljøvurderingen af forslag til den statslige
Natura 2000 plan 2016-2021 er indvirkningen
beskrevet som følger:
”Det vurderes ikke, at planen påvirker
jordbund luft og klimatiske faktorer, idet
planens indsats omfatter pleje af de
naturtyper, der findes på Natura 2000områdets udpegningsgrundlag.”
Den kommunale handleplan sætter ikke
rammer for fremtidige anlæg eller
arealanvendelser. Handleplanen indeholder et
skøn over behovet for konkrete
naturforvaltningsindsatser og prioritering
heraf samt en plan for interessentinddragelse,
men der er ikke udpeget konkrete arealer til
indsatserne. Derfor kan indvirkningen på
miljøet ikke præciseres yderligere ift.
indvirkningen beskrevet i Natura 2000
planens miljøvurdering.

4.04
4.05

Grundvandsforhold
Risiko for forurening af
grundvandsressourcen,
nærhed til boringer
4.06 Vandforsyning
4.07 Tidl. vandhul/vandløb på
grunden –
genetablering/problemer med
fundering
4.08 [Andet]
5.00 Luft

X
X

5.01

Luftforurening (støv og andre
emissioner)
5.02 Emissioner fra eventuel trafik
til og fra området
5.03 [Andet]
6.00 Klimatiske forhold

x

6.01
6.02

X
X

Energiforbrug
Eventuel påvirkning af klima

X
X

X
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Skal undersøges nærmere

Ikke relevant

Parametre i det brede
miljøbegreb

Væsentlig positiv indvirkning

Planens indvirkning på
miljøet

Ikke væsentlig indvirkning

Bemærkninger

Væsentlig negativ indvirkning

Screening/scoping
(afgrænsning)

6.03

Varmeforsyning (dialog
X
indledes)
6.04 Kollektiv trafik (f.eks.
X
ruteændring undervejs )
6.05 [Andet]
7.00 Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05

Kulturhistoriske værdier
Arkitektoniske værdier
Arkæologiske værdier
Kirker og deres omgivelser
Fredede eller
bevaringsværdige bygninger
7.06 [Andet]
8.00 Materielle goder

X
X
X
X
X

8.01

X

8.02
8.03

Arealer og bygninger med
social værdi (f.eks. gadekær,
forsamlingshus)
Matrikulære sager i gang
(f.eks. særlige forhold)
[Andet]

X

9.00 Det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer
9.01

[Skriv selv relevant tekst]

x

Konklusion
Planforslaget vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og planforslaget skal derfor ikke
miljøvurderes.
Da både SVANA og Horsens Kommune skal godkende de endelige Natura 2000 handleplaner er
beslutningen om ikke at miljøvurdere sendt i høring til dem.
Da planforslaget ikke kræver tilladelse, dispensation eller godkendelse hos andre myndigheder, herunder
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f.eks. Politiet, Vejdirektoratet, Fredningsnævnet sendes beslutningen, om ikke at miljøvurdere planforslaget,
ikke i høring hos de pågældende andre myndigheder.
Screeningen er foretaget i januar 2017 af Skanderborg Kommune og Horsens Kommune.

