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Baggrund 
Baggrunden for dette notat er, at Ina Lindemark har bedt os foretage en 

vurdering af, hvorvidt den miljøkonsekvensrapport (MKR) der er udarbejdet i 

forbindelse med udvidelse af biogasanlægget, er fyldestgørende og retvisende. 

Miljørapporten er udarbejdet af EnviDan, september 2020. 

 

Vurdering 
Som det fremgår af nedenstående, så finder vi på baggrund af oplysninger i 

MKR’en samt vores viden om naturhistoriske forhold i området, at MKR’en 

ikke er fyldestgørende og retvisende for så vidt angår de naturmæssige 

forhold. 

 

Beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens §3  

Det er ved aktindsigt primo februar 2021 blevet klargjort at hverken bygherre, 

Solrød Kommune eller dennes rådgivere, som en del af forarbejderne til 

lokalplanen, har foretaget feltbesigtigelser på selve arealet med henblik på at 

afklare arealets §3-status. Der er således megen spinkel dokumentation for 

naturtilstand og status på det areal, der skal bebygges.  

 

Solrød Kommune oplyser at det er normal praksis ved naturbesigtigelser kun 

at registrere beskyttet natur efter §3 i Naturbeskyttelsesloven. Det er imidlertid 

ikke en metode og praksis der er i overensstemmelse med den tekniske 

anvisning som findes, og det understreges at det faktum at der på 

feltskemaerne lavet til naturregistreringer, er mulighed for at lave en fuld 

registrering af et naturareal og derefter at afkrydse ja/nej til om arealet er 

omfattet af §3. Det er efter vores kendskab almindelig praksis at undersøge og 

registrere arealer, der ikke er omfattet af §3, for at dokumentere status, 

forbedre forvaltningsgrundlaget og særligt når det ligger til grund for 

beslutninger hvor det kan have afgørende betydning for et videre sagsforløb. 

 

Der er heller ikke fra kommunens side fremkommet dokumentation for at der 

er foretaget luftfotoanalyse, undersøgelser af driftshistorikken, taget stilling til 

jordbund eller foretaget andre analyser omkring naturforhold og -tilstand for 

arealet. Det er således ikke på en fyldestgørende måde klargjort og 

dokumenteret om der er undersøgt hvad arealets §3-status er.  

 

Vores undersøgelse baseret på driftshistorik, jordbund, ældre optegnelser i 

form af floralister mv., viser at der kan være beskyttet §3-natur på arealet i 

form af den beskyttede naturtype kultureng. 
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Artsfredningsbekendtgørelsen og bilag IV arter 

Der er ikke gjort rede for hvilke bilag IV arter, der forekommer i området og 

ikke fremlagt nogen konkrete undersøgelser, analyser, eller kvalificerede 

vurderinger i forhold til at belyse forekomst af, og betydning for, bilag IV 

arter. 

 

Vi har gennem opslag i offentlige naturdatabaser kendskab til to paddearter 

som er forekommende i nærområdet og herudover er der flere arter af 

flagermus. Det fremgår ligeledes af VVM for Ringstedbanen (2009) at der 

konkrete fund af bilagIV-arter i Jersie Mose vest for det nye sporforløb. Jersie 

Mose omtales som ”et vigtigt, regionalt yngle- og rasteområde for spidssnudet 

frø”. Af kortet (figur 7-17) i MKR’en er der også tydeligt at spidssnudet frø er 

udbredt i moseområdet. 

 

Bilag IV-arter 

Kommunens naturkvalitetsplan 2020-2024 

https://www.solrod.dk/media/4771327/naturkvalitetsplan-2020-

2024_med-tilgaengelighedstjek.pdf  

Flagermus (vandflagermus, skimmelflagermus, dværgflagermus) s. 

113 

Spidssnudet frø s. 112 + s. 24 (vidt udbredt i kommunen) 

Stor vandsalamander s. 24 (vidt udbredt i kommunen)  

 

Bilag IV-arter:  

Jf. Miljøvurdering Køge Bugt motorvejens udvidelse (vedhæftet) 

Flagermus s. 75 (Vandflagermus og Troldflagermus er specifikt nævnt 

for Jersie Mose). Kortet fra flagermusovervågningen kan desværre 

ikke fremsøges på nettet længere, så det kan vi ikke sende med.  

Spidssnudet frø s. 78 

I MKR’en og fra kommunen er der ikke fremkommet nogen dokumentation 

for at der er undersøgt, analyseret og vurderet fyldestgørende omkring 

forekomst af bilag IV arter og hvilken betydning områdets ændrede status og 

brug vil have for bilag IV arter. 

I MKR’en fremgår ligefrem en åbenlys fejl i det sparsomme forsøg på 

vurdering, der har relation til artsfredningsbekendtgørelsen og flagermus, hvor 

det hævdes, at der ikke forekommer hulheder i et lindetræ. Fotos i MKR’en 

viser således tydeligt flere hulheder i det træ, hvor det af figurtekst fremgår at 

der ikke er nogen.  

Vurderingens tvivlsomme kvalitet understreges yderligere af at der ikke er tale 

om et lindetræ, men et træ af poppelslægten. 

https://www.solrod.dk/media/4771327/naturkvalitetsplan-2020-2024_med-tilgaengelighedstjek.pdf
https://www.solrod.dk/media/4771327/naturkvalitetsplan-2020-2024_med-tilgaengelighedstjek.pdf
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På udklip fra rapporten herunder har vi indsat rød markering af de åbenlyse 

hulheder.  

 

 
Figur 1. I miljøkonsekvensrapporten angives fejlagtigt at der ikke er hulheder i træet 
selvom de tydeligt fremgår af fotos i rapporten. (vores markering indsat med rødt). 
Der er ikke udført en kvalificeret undersøgelse eller gennemgang af bilag IV arter 
inkl. flagermus.  

 

Grundvand, vandindvinding  

Der er i MKR’en ikke oplyst og redegjort fyldestgørende for hvilken 

vandindvinding, der allerede foregår, hvilket omfang det skal ske med 

fremover og særligt hvilken betydning det har for den nærliggende, beskyttede 

§3 natur.  

Det er i sagen kommet frem at der til driften knytter sig et betydeligt 

vandforbrug, der skal forsynes ved egen boring. Solrød Kommune har til 

høringssvar til lokalplanforslag, s. 6 (bilag 1) oplyst, at Solrød Bioenergi ikke 

skal indvinde ekstra vand på grunden til produktionen, samt at Solrød Biogas 

kun udnytter ca. halvdelen af boringens kapacitet i dag.  MKR forholder sig 

ikke til betydningen af anlæggets vandforbrug på de omkringliggende 

grundvandsbetingede naturtyper. Det oplyses i kommunens høringssvar, s. 16 

mfl (bilag 2) om måling af grundvandsstanden i området.  

Jersie Mose er en mose hvor de rapporterede plantesamfund tydeligt peger på 

at mosens hydrologi er grundvandsbetinget og kalkpåvirket via forbindelsen til 

de underliggende jordlag. Det vil således være skadeligt hvis hydrologien 

påvirkes med aftagende grundvandstryk og sænkning af grundvandsstanden. 

Der er ikke opstillet noget overbevisende og betryggende 

overvågningsprogram og det hidtidige har været af meget begrænset karakter, 
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bestående af kun to målinger foretaget med fire års mellemrum, og 

tilsyneladende ovenikøbet kun i et enkelt målepunkt. 

 

Kumulative effekter 

Der er ikke præsenteret nogen analyse der redegør for hvilke 

vandindvindinger, der påvirker området og i hvilken størrelsesorden eller på 

hvilke tidspunkter af året det skal ske. Det er derfor meget uklart hvad den 

eksisterende påvirkning på grundvandsforholdene i mosen er, og endnu mere 

uklart hvad den kommende påvirkning vil bestå i og have af betydning for 

områdets naturtilstand. Hverken den direkte konsekvens eller den kumulative 

effekt er derfor tilstrækkeligt belyst og klarlagt.  

 

 

Afsluttende bemærkninger 
Der bør laves alle de nødvendige undersøgelser, analyser og vurderinger, der 

belyser de ovennævnte forhold korrekt og grundigt, før der kan træffes 

afgørelser på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, for så vidt angår konsekvenser 

på de ovenfor nævnte natur- og miljøforhold 


