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Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021, 
indebærer at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen skal derfor foretages, hvis planen giver mulighed for 
anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2, eller hvis området er beliggende inden for, eller i 
nærheden af, et internationalt naturbeskyttelsesområde og påvirker dette væsentligt. 
 
Indledende screening 
Der er for en række planer og programmer pligt til at foretage en miljøvurdering, mens der for mindre 
områder på lokal plan eller mindre ændringer i planer og programmer først skal foretages en screening, for 
at finde ud af om planen eller programmet kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal 
miljøvurderes. Screeningen gennemgår en række kriterier (fra bilag 3 i miljøvurderingsloven) til bestemmelse 
af den sandsynlige betydning af planen eller programmets indvirkning på miljøet. Formålet er at gennemgå 
hvorvidt der planen eller programmet påvirker den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, kulturarv, herunder 
arkitektonisk og arkæologisk arv, landskab og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 
Er ingen af disse to betingelser opfyldt, skal det vurderes om planen kan få en væsentlig indvirkning på 
miljøet i det hele taget. Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, 
er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i 
bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32. 
 
Planens indvirkning på miljøet – den egentlige screening 
Kriterierne fra bilag 3 er opstillet på en tjekliste. Tjeklisten omfatter de parametre, der skal tages i betragtning 
ved screeningen af miljøpåvirkningerne. Ved afkrydsning foretages for hver enkel parameter en kvalitativ 
vurdering af planernes indvirkning på den pågældende miljøparameter. For hver enkelt miljøparameter 
henføres miljøpåvirkningen til én af tre forskellige muligheder: 

VEJLEDNING TIL SCREENING 
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– Ej relevant: Hvis koblingen mellem miljøparameter og en miljøpåvirkning af denne slet ikke giver mening. 
F.eks. er miljøparameteren ”Skovrejsning” ikke relevant i en plan, hvor der skal opføres en bygning midt i en 
bymidte. 
– Ej væsentlig: Hvis der er en indvirkning på miljøparameteren, men denne vurderes at være af mindre 
betydning eller helt ubetydelig. 
– Væsentlig: Hvis der er en indvirkning på miljøparameteren, der vurderes at være væsentlig.  
 
Ved udfyldelse af tjeklisten stilles det overordnede spørgsmål: Hvilke konsekvenser får planens 
gennemførelse for de enkelte parametre, både i og uden for planområdet. For hver parameter med 
indvirkning er der plads til at beskrive disse nærmere mht. til eks.: 
– Om indvirkningen er positiv eller negativ sammenlignet med hvis planen ikke gennemføres? 
– Hvordan indvirkningen kan forebygges/undgås/begrænses eller sikres/understøttes/forstærkes. 
– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. 
– Begrundelse for vurdering. 
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative karakter. 
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet. 
 
På baggrund af screeningen afgøres det, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Dette sker, hvis 
det vurderes at planen har en så væsentlig miljøpåvirkning, at der bør foretages en mere tilbundsgående 
miljøvurdering. Ved beslutning af, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering indgår tjeklisten som 
argumentation herfor, og bruges som dokumentation. 
Det er kommunen, der efter en indledende høring af berørte myndigheder, træffer endelig beslutning af om 
der skal laves en miljøvurdering på grundlag af selve screeningen. 
 
Miljøvurdering 
Afgørelsen af, om der skal udarbejdes en miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret 
vurdering, og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. 
Afgørelsen kvalificeres af en udfyldt tjekliste samt evt. uddybende undersøgelser, vedlagt som bilag 
eller beskrevet med præcise henvisninger. 
Hvis det efter screeningen er afgjort, at der skal foretages en miljøvurdering, anvendes 
tjeklisten som en afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen. De miljøparametre, der vurderes at 
kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet – både positiv og negativt - skal indgå i den videre 
miljøvurdering. Dvs. ikke alle tjeklistens parametre skal indgå i en eventuel miljøvurdering, men 
kun de relevante. Efterfølgende miljøvurdering skal, sammen med screeningsafgørelsen, overholde lovens 
bilag IV. 
 
Høring 
Ifølge miljøvurderingsloven skal kommunens vurdering sendes i partshøring til berørte myndigheder. Natur- 
og planmyndighed har udtalt sig i forbindelse med behandlingen af ansøgningsmaterialet, der er derfor ikke 
foretaget yderligere høringer. 
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I henhold til Miljøvurderingsloven skal der laves miljøvurdering af planer, der kan få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Ordet ”miljø” dækker i denne forbindelse et bredt spekter af forhold omkring natur, ressourceforbrug, 
levevilkår for mennesker m.v. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner, hvor der ikke er en indlysende 
miljøpåvirkning, skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en 
miljøvurdering eller ej. Denne miljøscreening er udarbejdet af Tårnby Kommune i henhold til Bekendtgørelse 
af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 1976 af 
27/10/2021. 
 
Afgørelse 
Plejeplanen for matr.nr. 1b Koklapperne, er udarbejdet dels for i højere grad at kunne opfylde fredningens 
formål og Natura 2000-forpligtigelserne, dels for at kunne afveje de rekreative interesser mod de biologiske 
hensyn, primært i områdets østlige del. 
 
Tårnby Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Screeningsafgørelse 
begrundes i at: 

 Planen påvirker ikke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde, jf. § 8 stk. 1, pkt. 2. 
 Planen fastlægger ikke rammer for projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2 jf. § 8 stk. 1 nr. 1. 
 Planen fastlægger ikke rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på 

miljøet jf. § 8 stk. 2, nr. 2.  
 
Tårnby Kommune har på baggrund af ovenstående konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en 
miljøvurdering. Konklusionen bliver hermed offentligt bekendtgjort inden den endelige godkendelse af 
planerne jf. Miljøvurderingslovens § 10 og 33.  
 
Klagevejledning 

SCREENINGSAFGØRELSE 
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Kommunens afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, kan påklages inden 4 uger fra den dag 
afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, dvs. senest d. xxxxxx. Din klage udsætter som 
udgangspunkt ikke planens gennemførelse. 
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen vedr. miljøscreening, så sker dette til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du opretter klagen via digitalselvbetjening - Klageportalen, som findes på 
www.borger.dk og www.virk.dk.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af din klage skal du betale et gebyr. 
Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus - 
www.naevneneshus.dk  
 
 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Navn på plan:  
 
 
Planens formål og omfang: 
Plejeplansområdet er en del af plejeplanen for Kalvebod Fælled og omfatter området ejet af Tårnby 
Kommune. Naturstyrelsen er plejemyndighed i delområderne 1, 2, 3 og 4, med undtagelse af delområde 4.9, 
hvor Tårnby kommune er ejer og plejemyndighed. 
 
Formålet med planen er at udarbejde en plejeplan for matr.nr. 1b Koklapperne. Baggrunden herfor er dels for 
i højere grad at kunne opfylde fredningens formål og Natura 2000-forpligtigelserne; dels for at kunne afveje 
de rekreative interesser mod de biologiske hensyn; primært i områdets østlige del.  
 

SCREENINGSSKEMA TIL MILJØVURDERING 
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Kort 1. Afgrænsningen af det samlede fredede område (rød polygon) og afgrænsningen af plejeplansområdet (turkis)  
i det sydøstlige hjørne af fredningen. 
 

Græsbaner
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Ja  Skal planen miljøvurderes? 
Nej x 

Begrundelse / bemærkninger: 
Planen giver mulighed for i højere grad at kunne opfylde fredningens formål.  
Planen omfatter pleje i form af afgræsning i delområde A og ekstensiv pleje i delområde og B og C. 
Desuden giver plejeplanen mulighed for etablering af hegn og ændring af forløbet af den eksisterende 
grussti. 
 

 
Indledende screening Ja Nej  Bemærkninger 
Åbner planen mulighed 
for fremtidige 
anlægstilladelser til 
projekter, der er omfattet 
af lovens (LBK nr. 1976 
af 27/10/2021) bilag 1 
og/eller 2? 

x  Plejeplanen giver mulighed for at omlægge grusstien i 
delområde B så den får et forløb der flugter med Kanalvej. 
Plejeplanen giver desuden mulighed for at opsætte et hegn i 
delområde C. 

Kan planen påvirke et 
internationalt 
naturbeskyttelsesområde 
væsentligt? 

 x Området i plejeplansforslagets delområde C ligger umiddelbart 
op til, men uden for Natura-2000 området. Der er generelle 
krav til, at der ikke må laves foranstaltninger, som påvirker 
Natura-2000 områdets udpegningsgrundlag væsentligt. 
 
Plejeplans-området er næsten i sin helhed beliggende i Natura 
2000-område nr. 143, Vestamager og havet syd for. Natura 
2000-område nr. 143 består af Habitatområde H127 og 
Fuglebeskyttelsesområde F111. 
 
Det fremgår af væsentlighedsvurderingen at alene naturtypen 
strandeng (1330) og arterne Rørdrum og Rørhøg evt. kan 
påvirkes. 
 
Væsentlighedsvurderingen konkluderer at: 
Vurdering af påvirkning af strandeng  
Det samlede areal af strandeng i form af egentlig strandeng, 
strandoverdrev og strandrørsumpe indenfor Natura 2000-
området er knap 2.000 ha. Inden for plejeplansområdet findes 
ca. 14 ha strandeng eller strandengslignende areal, hvoraf 
godt 1/3 i dag allerede afgræsses.  
Arealet af strandeng i plejeplansområdet udgør således 
omkring 0,5 % af Natura 2000-områdets strandengsarealer. 
Tiltagene i plejeplanen vil fastholde strandengen mod syd i sin 
nuværende tilstand. 
  
Vurdering af levesteder for Rørhøg og Rørdrum  
Det bemærkes, at de kortlagte levesteder i Basisanalysen 
2016-2021 og Natura 2000-plan 2016-2021 for Natura 2000-
område nr. 143, er beliggende uden for plejeplansområdet. 
Fastholdelse af den uafgræssede strandeng som sådan i 
kombination med minimering af forstyrrelse fra publikum 
formodes at bidrage positivt – om end kun i begrænset omfang 
- til tilstanden af levesteder inden for det samlede Natura 2000-
område.  
Det påvirkede areal på 2-3 ha (delområde B) inden for 
plejeplansområdet udgør under 5 % af det kortlagte potentielle 
levested indenfor Natura 2000-området.   
 
Vurdering af påvirkning på isfugl 
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Desuden fremgår det af væsentlighedsvurderingen at 
Isfugl er observeret flere steder på Vestamager, bl. a. 
Hejresøen og Pinseskoven. Som det fremgår af 
væsentlighedsvurderingen, er arten endog ganske hyppigt 
observeret på Sjælland. Bestanden er stabil og tæller på 
landsplan i 2007 ca. 300 ynglepar.  
Isfugle findes inden for plejeplansområdet givetvis som 
strejfere eller fouragerende. Der er ikke tiltag i planen, som vil 
forringe levestedet for Isfugl. En tilstræbelse af, at der ikke 
sker færdsel på toppen langs afvandingskanalen, vil kun være 
positivt for arten. 
 
Der er ikke tiltag i plejeplanen, der vil forringe det eksisterende 
dyreliv, f.eks. for rådyr.  
 
Tårnby Kommune vurderer at planen ikke påvirker 
udpegningsgrundlaget for Natura-2000 området væsentligt. 
Udpegningsgrundlaget omfatter strandeng, rørdrum og rørhøg. 
I vurderingen indgår desuden påvirkning af isfugl. Ingen af 
disse påvirkes væsentligt af planen. 
 

Fastlægger planen 
anvendelse af mindre 
områder på lokalt plan 
eller indeholder planen 
kun mindre ændringer i 
gældende plan? 

 x Plejeplansområdet er en del af plejeplanen for Kalvebod 
Fælled og omfatter området ejet af Tårnby Kommune. 
Naturstyrelsen er plejemyndighed i delområderne 2, 3 og 4, 
med undtagelse af delområde 4.9, hvor Tårnby kommune er 
ejer og plejemyndighed.  
 
Tårnby Kommunes plejeplan fastlægger pleje og 
adgangsforhold for delområderne A, B og C jf. ovenstående 
kortbilag. 
 

 
Screening 
Planens indvirkning på 
miljøet 
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Indvirkninger samt øvrige bemærkninger 
– Nærmere beskrivelse af indvirkning 
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammenlignet 
med, hvis planen ikke gennemføres? 
– Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 
undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes? 
– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, ex. 
andre planer, lovgivning mv. 
– Begrundelse for vurdering 
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative 
karakter. 
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og 
reversibilitet 

Befolkning og sundhed 
Sundhedstilstand 
Påvirkes befolkningens sundhed, 
velfærd, helbred og velbefindende? 

 x  Den offentlige adgang til plejeplansområdet kan have 
indvirkning på nabobeboelsen, der ligger umiddelbart op 
til delområde C. Der kan være mulige indbliksgener og 
forstyrrelse af privatlivets fred.  
 
Kommunen vurderer, at der ikke er en væsentlig gene 
og at de tiltag, der er indarbejdet i plejeplanen vurderes 
tilstrækkelige til at imødegå indbliksgener. 
 
Det er kommunens vurdering, at privatlivets fred bliver 
tilgodeset ved plejeplansforslaget. Det fremgår af 
forslaget, at der forelægges en begrænset adgang til 
delområde C, i form af et spor der ikke har 
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gennemgangsmulighed og dermed ender blindt. 
Desuden er det ikke kommunens hensigt at etablere en 
egentlig sti, men en adgang, der skal give 
driftsmandskabet mulighed for pleje af området. Sporet 
fremstår derfor ikke umiddelbart indbydende for færdsel. 
Kommunen forventer derfor ikke, at der vil være megen 
færdsel på sporet. Størstedelen af offentligheden 
forventes at anvende det grusbelagte lettilgængelige 
stiforløb, der er etableret i delområde B på den anden 
side af kanalen.  
 
Sporet til driftspersonalet i plejeplansområde C vil 
passere tæt forbi matriklerne, der støder op til 
plejeplansområdet, men der vil være mulighed for at 
opsætte hegn eller skærmende beplantning på 
grundejernes matrikler, der kan skærme for indkig fra 
færdsel langs foden af diget.  
 
Det er kommunens hensigt at anlægge sporet for 
driftspersonalet i delområde C, så det i videst muligt 
omfang løber langs foden af diget. Sporforløbet vil af 
hensyn til driftspersonalets fremkommelighed i nogle 
tilfælde eventuelt komme til at ligge på digekronen. Det 
er kommunens vurdering, at der oftest i disse tilfælde er 
naturlig beplantning, der skærmer for indkig.  
 
Tårnby Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke 
er helt særlige forhold, der kan begrunde 
begrænsningen af adgangen for offentligheden af 
hensyn til privatlivets fred. Det lægges til grund at 
begrebet ”særlige forhold” betragtes restriktivt. 
 
I øvrigt må det overordnet anføres, at fredninger og 
naturbeskyttede områder ikke har til formål at varetage 
nabohensyn. Hertil kan henvises til KFE 1983.144, hvor 
det anføres, at: ”Nabointeresser (ejerforventninger) er 
ikke tillagt betydning.” 
 
Spørgsmålet om indbliksgener er et emne, som 
henhører under den uskrevne naboret, hvorefter en 
nabo kan forlange en ulempe ”lovliggjort” eller kræve 
erstatning, hvis den naboretslige tålegrænse er 
overskredet.  
 
Den naboretlige tålegrænse overskrides ikke ved, at 
Tårnby Kommune lader et hegn fjernet. Bor man ud til et 
udyrket areal må man tåle, at der er offentlig adgang til 
dette areal (til fods/cykel) i henhold til 
naturbeskyttelseslovens regler. Der er i øvrigt også 
adgang til udyrkede arealer der er hegnede, medmindre 
der er græssende dyr i indhegning. 
 
De hensyn der ligger bag offentlighedens adgang til 
naturen må som den helt klare hovedregel betyde at 
udøvelsen ad denne adgang ikke kan betragtes som 
værende i strid med den naboretlige tålegrænse, eller i 
øvrigt er noget der kan begrænses ud fra betragtninger 
om, at der hermed skabes indbliksgener for dem der bor 
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i/ved de områder, hvor naturbeskyttelsesloven giver 
offentligheden adgang. 
 

Svage grupper 
F.eks. handicappede, ældre, børn 

 x  Der vil være adgang til plejeplansområdet ad den 
etablerede grussti, men ellers er området ikke 
umiddelbart fremkommeligt. 
 
Kommunen vurderer, at der er taget hensyn til svage 
grupper i form af den generelle adgang til området. 
 

Begrænsninger og gener over 
for befolkningen 
F.eks. tilgængelighed? 

 x  Der vil være adgang til plejeplansområdet ad den 
etablerede grussti, men ellers er området ikke 
umiddelbart fremkommeligt. 
 
Kommunen vurderer, at der er taget hensyn til svage 
grupper i form af den generelle adgang til området. 
 

Sikkerhed og tryghed 
Kriminalitet, brand, eksplosion, 
giftpåvirkning 

 x  Der er udtrykt bekymring for kriminalitet og hærværk 
med øget adgang til delområde C, idet det giver 
potentiel adgang til det tilstødende boligområde.  
 
Sporet i plejeplansområde C vil passere tæt forbi 
matriklerne, der støder op til plejeplansområdet, men 
der vil være mulighed for at opsætte hegn eller 
skærmende beplantning på grundejernes matrikler, der 
kan skærme for indkig fra færdsel langs foden af diget. 
Det er kommunens hensigt at anlægge sporet så det i 
videst muligt omfang løber langs foden af diget. 
Sporforløbet vil af hensyn til driftspersonalets 
fremkommelighed i nogle tilfælde eventuelt komme til at 
ligge på digekronen. Det er kommunens vurdering, at 
der oftest i disse tilfælde er naturlig beplantning, der 
skærmer for indkig.  
 
Tårnby Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke 
er helt særlige forhold, der kan begrunde 
begrænsningen af adgangen for offentligheden af 
hensyn til privatlivets fred. Det lægges til grund at 
begrebet ”særlige forhold” betragtes restriktivt. 
 
Der ændres ikke på de eksisterende adgangsforhold til 
området og kommunen vurderer ikke at der sker øget 
kriminalitet med den nye plejeplan.  
 

Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) 
Dyreliv  
Påvirkes områdets fauna? 

 x  Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at plejeplanens 
tilsigtede naturforbedrende tiltag ikke har en væsentlig 
negativ påvirkning af naturbeskyttelsesinteresserne 
indenfor Natura 2000-området. Dette gælder såvel 
bevaringsstatus for naturtypen strandeng (1330) og 
levesteder for arterne Rørhøg og Rørdrum. 
 
Endvidere har plejeplanen ikke nogen væsentlig negativ 
effekt på forekomsten af Isfugl inden for 
plejeplansområdet. 
 
Se i øvrigt afsnittet ”Kan planen påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt?” 



14
TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan  

Sjældne, udryddelsestruede el. 
fredede dyr, planter el. 
naturtyper 
F.eks. Bilag IV arter, rød-listede arter 

 x  Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at plejeplanens 
tilsigtede naturforbedrende tiltag ikke har en væsentlig 
negativ påvirkning af naturbeskyttelsesinteresserne 
indenfor Natura 2000-området. Dette gælder såvel 
bevaringsstatus for naturtypen strandeng (1330) og 
levesteder for arterne Rørhøg og Rørdrum. 
 
Desuden har plejeplanen ikke nogen væsentlig negativ 
effekt på forekomsten af Isfugl inden for 
plejeplansområdet. 
 
Se i øvrigt afsnittet ”Kan planen påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt?” 

Natura 2000 områder (EF-
Habitat og 
fuglebeskyttelsesområder) 
Sker der aktiviteter i eller i nærheden 
af Natura 2000 områder? 

 x  Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at plejeplanens 
tilsigtede naturforbedrende tiltag ikke har en væsentlig 
negativ påvirkning af naturbeskyttelsesinteresserne 
indenfor Natura 2000-området. Dette gælder såvel 
bevaringsstatus for naturtypen strandeng (1330) og 
levesteder for arterne Rørhøg og Rørdrum. 
 
Desuden har plejeplanen ikke nogen væsentlig negativ 
effekt på forekomsten af Isfugl inden for 
plejeplansområdet. 
 
Se i øvrigt afsnittet ”Kan planen påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt?” 

Naturbeskyttelse jf. § 3   x Store dele af plejeplansområdet er udlagt som 
strandeng.  
 
De tiltag, der er beskrevet i plejeplanen, i form af 
afgræsning og fjernelse af træer modvirker tilgroning og 
vil være til gavn for naturtypen strandeng. 
 
Tårnby Kommune vurderer, at plejeplanen vil have en 
gavnlig virkning på § 3 natur inden for 
plejeplansområdet.  
 
Uden for plejeplansområdet er der ud for det sydlige del 
af delområde C, registreret en § 3 beskyttet eng. 
Ligeledes er der øst og vest for delområde A registreret 
§ 3 beskyttede søer.  
 
Færdsel til plejeplansområdet forventes ikke at påvirke 
nærliggende § 3 områder uden for plejeplansområdet.  
 
Tårnby Kommune vurderer, at plejeplanen ikke vil 
påvirke nærliggende § 3 områder.  

Beskyttelseslinjer x   Fortidsmindet Skanse W med fredningsnr. 333019, 
ligger syd for plejeplansområdet og afkaster en 
beskyttelseslinje, der i mindre grad dækker den 
sydligste del af Delområde A.  
 
Pleje i plejeplansområdet forventes ikke at påvirke 
udsigten til fortidsmindet.  
 
Hele plejeplansområdet ligger inden for skovbyggelinjen.  
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Pleje i plejeplansområdet forventes ikke at påvirke 
udsigten til skoven.  
 
Tårnby Kommune vurderer at plejeplanen ikke vil 
påvirke beskyttelseslinjer. 

Fredning   x Plejeplansområdet er omfattet af Fredningen for 
Kalvebodkilen fra 1990. Fredningen har til 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 
forskellige i delområderne og for delområde 4 – hvor 
plejeplansområdet ligger – er hensynet til de biologiske 
interesser vægtet.  
 
Generelt kan terrænændringer og indgreb i 
vegetationsforholdene samt etablering af anlæg og 
bygninger ikke ske uden dispensation fra 
fredningsnævnet medmindre de omhandles af en 
plejeplan, som beskrevet i fredningsafgørelsen. 
 
Tiltag i plejeplanen omfatter indgreb i vegetationsforhold 
i form af græsning og fjernelse af invasive arter og 
anden vegetation. Samtidig beskriver plejeplanen 
mulighed for at etablere anlæg i form af hegn og flytning 
af den eksisterende grussti. 
 
Plejeplanen vurderes at påvirke fredningen væsentligt. 
 
Påvirkningen vurderes at bidrage positivt til at opfylde 
formålet med fredningen, fordi plejetiltag beskrevet i 
plejeplanen modvirker tilgroning og hæmmer 
tilstedeværelsen af invasive arter. Denne pleje vil gavne 
den lysåbne naturtype strandeng 
På denne måde vægtes de biologiske interesser.  
 
Påvirkningen vurderes at bidrage positivt til at opfylde 
formålet med fredningen, 

Økologisk forbindelse 
Er området udlagt til eller fungerer 
som spredningskorridor for dyr? 

 x  Som en del af og umiddelbart tilknyttet Natura-2000 
området er plejeplansområdet en del af et større 
naturområde og udgør en økologisk forbindelse til det 
samlede område.  
 

Skovrejsning/skovnedlæggelse x   Plejeplanen ligger i et område udlagt som strandeng og 
er ikke udlagt som skovregningsområde.  

Grønne områder 
Påvirkes de grønne områder (f.eks. 
parkområder, græsareal, skov, hegn, 
mark) herunder adgangen til disse 
områder? 

 x  Plejeplanen har til formål at pleje naturområdet.  
 
Væsentlighedsvurderingen konkluderer, at plejeplanens 
tilsigtede naturforbedrende tiltag ikke har en væsentlig 
negativ påvirkning af naturbeskyttelsesinteresserne 
indenfor Natura 2000-området. Dette gælder såvel 
bevaringsstatus for naturtypen strandeng (1330) og 
levesteder for arterne Rørhøg og Rørdrum.  
Desuden har plejeplanen ikke nogen væsentlig negativ 
effekt på forekomsten af Isfugl inden for 
plejeplansområdet  
 

Landskab og jordbund 
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Landskabelig værdi 
Påvirkes det billede der kendetegner 
landskabet? Er der særlige 
landskabelige værdier i området? 

x   Plejeplanen omfatter ikke tiltag der udgør væsentlige 
ændringer i landskabet. 

Geologiske særpræg x    
Jordforurening x   Det vurderes ikke at plejeplanen vil medføre 

jordforurening  
Risiko for forurening x   Det vurderes ikke at plejeplanen vil medføre risiko for 

forurening 
Jordhåndtering/flytning 
Jord ind/ud, terrænregulering ect. 

 x  Plejeplanen giver mulighed for at flytte den etablerede 
grussti i delområde B, så den får et andet forløb. Hvis 
det besluttes at udføre dette nye stiforløb, vil der være 
kørsel og flytning af jord tilknyttet arbejdet.  
 
I anlægsperioden vil naboerne muligvis kunne blive 
påvirket af støj og støv. Støvende og støjende 
midlertidige anlægsarbejder skal følge Tårnby 
Kommunes forskrift.  
 
Det vurderes ikke, at plejeplanen vil medføre væsentlige 
påvirkning af miljøet.  
Vand 

Overfladevand 
Herunder påvirkning af vandløb, 
vådområder, søer, grøfter og dræn. 
Afledning fra befæstede arealer og 
tagarealer. 

x   Det vurderes ikke, at plejeplanen vil medføre påvirkning 
af overfladevand. 

Udledning af spildevand x   Det vurderes ikke, at plejeplanen vil medføre udledning 
af spildevand 

Grundvandsforhold 
F.eks. ændring af 
grundvandsbeskyttende forhold 
(jordlag, afstand til 
vandforsyningsanlæg, vandboringer 
mm.) 

x   Det vurderes ikke, at plejeplanen vil medføre ændringer 
i grundvandsforhold 

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen 
F.eks. nedsivning 

x   Det vurderes ikke, at plejeplanen vil medføre risiko for 
forurening af grundvandsressourcen. 

Luft 
Luftforurening 
Støv, vanddamp, aerosoler, lugt mm.? 

 x  Plejeplanen giver mulighed for at flytte den etablerede 
grussti i delområde B, så den får et andet forløb. Hvis 
det besluttes at udføre dette nye stiforløb, vil der være 
kørsel og flytning af jord tilknyttet arbejdet. 
 
I anlægsperioden vil naboerne muligvis kunne blive 
påvirket af støj og støv. Støvende og støjende 
midlertidige anlægsarbejder skal følge Tårnby 
Kommunes forskrift.  
 
Det vurderes ikke, at plejeplanen vil medføre væsentlig 
luftforurening.  

Emissioner fra eventuel trafik 
til og fra området  

x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil medføre 
mere trafik til området. 

Støj 
Støj (både inden- og 
udendørs) 

x   Hvis det besluttes at flytte den eksisterende grussti i 
delområde A, vil der være kørsel og flytning af jord 
tilknyttet anlægsarbejdet.  
 
I anlægsperioden vil naboerne muligvis kunne blive 
påvirket af støj og støv. Støvende og støjende 

https://www.taarnby.dk/media/iptnymjh/st%C3%B8vende-st%C3%B8jende-og-vibrerende-midlertidige-aktiviteter-for-varelevering-bygge-og-anl%C3%A6g-tilg%C3%A6ngeliggjort.pdf
https://www.taarnby.dk/media/iptnymjh/st%C3%B8vende-st%C3%B8jende-og-vibrerende-midlertidige-aktiviteter-for-varelevering-bygge-og-anl%C3%A6g-tilg%C3%A6ngeliggjort.pdf
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midlertidige anlægsarbejder skal følge Tårnby 
Kommunes forskrift.  
 
Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil medføre 
mere støj til området, idet det ikke forventes at øge 
trafikken i området. 
 
 

Vibrationer x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil medføre 
vibrationer. 
Trafik 

Trafikafvikling/belastning 
Påvirkes trafikkens valg af veje, 
trafikmængden eller trafikarter? 

x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil medføre 
mere trafik til området. 

Støj/vibrationer x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil medføre 
mere trafik til området. 

Sikkerhed 
For både bilister og de svage 
trafikanter 

x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil påvirke 
sikkerheden for bilister og svage trafikanter.  

Klimatiske faktorer 
CO2-udledning x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil medføre 

øget CO2-udledning til området. 
Påvirkes projektet af 
nuværende/fremtidige 
klimaændringer? 

 x  Hele Amager ligger lavt og er udpeget som risikoområde 
i forhold til oversvømmelser. Plejeplansområdet er ikke i 
umiddelbar risiko for klimapåvirkninger. 

Oversvømmelsesrisiko x   Ullerupdiget og digerne omkring Kalvebod Fælled 
formindsker risikoen for oversvømmelse af 
plejeplansområdet  

Lavbundsarealer x   Der er ikke udpeget lavbundsarealer i 
plejeplansområdet, og det vurderes ikke, at plejeplanen 
vil påvirke lavbundsarealer. 

Kulturarv 
Kulturhistoriske værdier x   Det er ikke udpeget kulturhistoriske værdier i området. 
Kirker x   Der er ikke kirker i umiddelbar nærhed af 

plejeplansområdet 
Fredede eller 
bevaringsværdige bygninger 

x   Der er ikke fredede eller bevaringsværdige bygninger i 
umiddelbar nærhed af plejeplansområdet 

Ressourcer og affald 
Arealforbrug x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil medføre 

ændret arealforbrug. 
Energiforbrug 
Vedvarende energi /energivenlige 
løsninger 

x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil påvirke 
energiforbrug. 

Vandforbrug x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil medføre 
ændret vandforbrug. 

Produkter, materialer, råstoffer x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil medføre 
anvendelse af produkter, materialer eller råstoffer. 

Kemikalier, miljøfremmede 
stoffer 

x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil medføre 
anvendelse af miljøfremmede stoffer. 

Affald, genanvendelse x   Affald skal håndteres i henhold til gældende 
affaldsregulativ i Tårnby Kommune. 

Visuel effekt 
Kystnærhedszone x   Plejeplansområdet ligger inden for kystnærhedszonen, 

men vurderes ikke i sig selv at påvirke  
Arkitektonisk udtryk x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil medføre 

ændret arkitektonisk udtryk i området. 
Lys og/eller 
refleksioner/skygge 

x   Det vurderes ikke at plejeplanen i sig selv vil medføre 
ændrede lys-, reflektions- eller skyggeforhold. 

https://www.taarnby.dk/media/iptnymjh/st%C3%B8vende-st%C3%B8jende-og-vibrerende-midlertidige-aktiviteter-for-varelevering-bygge-og-anl%C3%A6g-tilg%C3%A6ngeliggjort.pdf
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Udsigt/indblik 
F.eks. i forhold til naboer 

 
 

x  Den offentlige adgang til plejeplans området kan have 
indvirkning på nabobeboelsen, der ligger umiddelbart op 
til delområde C. Der kan være mulige indbliksgener og 
forstyrrelse af privatlivets fred.  
 
Kommunen vurderer, at der ikke er en væsentlig gene 
og at de tiltag, der er indarbejdet i plejeplanen vurderes 
tilstrækkelige til at imødegå indbliksgener. 
 
Se i øvrigt afsnittet ”Sundhedstilstand” 

Socioøkonomiske effekter 
Påvirkning af sociale forhold x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil påvirke 

sociale forhold. 
Påvirkning af erhvervsliv x   Det vurderes ikke, at plejeplanen i sig selv vil påvirke 

erhvervslivet. 
Overordnet karakteristika 

Planens kumulative karakter x   Det vurderes ikke, at plejeplanen vil have væsentlig 
kumulativ påvirkning af området. 

Grænseoverskridende 
påvirkning 

x   Det vurderes ikke, at plejeplanen har 
grænseoverskridende påvirkning 

Planens reversibilitet x   Plejeplanen beskriver indgreb i vegetationsforhold og 
mulighed for anlæg af grussti og etablering af hegn. Alle 
forhold er reversible. Det vurderes ikke, at plejeplanen 
indeholder irreversible tiltag.  



19
TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan  

SCREENINGSSKEMA FOR BILAG IV OG NATUROMRÅDER 
 
 

Screening for bilag IV arter og 
internationalt beskyttede 
naturområder i henhold til 
bekendtgørelse om administration 
af planloven i forbindelse med 
internationale 
naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter (BEK nr. 
1383 af 26/11/2016)  

 
 

Ja 

 
 

Nej 

 
 

Uddybning: 
Begrundelser for vurdering. 

Er der internationalt beskyttede 
naturområder indenfor planområdet? 

x  Plejeplansområdet er næsten i sin 
helhed beliggende i Natura 2000-
område nr. 143, Vestamager og havet 
syd for. Natura 2000-område nr. 143 
består af Habitatområde H127 og 
Fuglebeskyttelsesområde F111.  
Den gennemførte Natura 2000-
væsentlighedsvurdering, viser, at der 
ikke er en væsentlig negativ påvirkning 
af naturbeskyttelsesinteresserne. 
 

Er der registeret bilag IV arter indenfor 
planområdet? 

 X  

Påvirkes yngle- og/eller rastområder 
for bilag IV arter negativt? 

 X  

 
 


