Offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside (mst@mst.dk) og på
www.høringsportalen.dk

Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om, at ny
forvaltningsplan for bæver ikke er omfattet af kravet om
miljøvurdering
Baggrund
Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet et udkast til ny forvaltningsplan for
bæver, der erstatter den hidtidige forvaltningsplan og henvender sig især til
myndigheder, lodsejere og organisationer samt andre interesserede. Formålet er at
beskrive den fremadrettede forvaltning for bævere i Danmark med udgangspunkt
i, at bæveren i dag anses som en integreret del af den danske natur (i det vestlige
Jylland), men endnu ikke har opnået gunstig bevaringsstatus.

Miljøvurderingsloven
Der skal tages stilling til, om udkast til forvaltningsplan for bæver skal
miljøvurderes. Myndigheden træffer således efter miljøvurderingslovens § 10
afgørelse om, hvorvidt planen eller programmet efter miljøvurderingslovens § 8,
stk. 2, nr. 1, er omfattet af kravet om en miljøvurdering. Ved afgørelsen inddrager
myndigheden de relevante kriterier fra lovens bilag 3. Hvis det vurderes, at
ændringen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der gennemføres en
miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3.
Miljøstyrelsen har på udarbejdet et udkast til en screening af udkast til
forvaltningsplan (bilag 1). Baggrunden for den gennemførte screening er, at det
konkrete udkast til forvaltningsplan for bæver indeholder en beskrivelse af tiltag,
som i konfliktsituationer giver mulighed for at regulere vandløb.
Regulering af vandløb er en projekttype, som er omfattet af miljøvurderingslovens
bilag 2, punkt 10f. Forvaltningsplanen beskriver også, hvordan den enkelte
lodsejer og myndigheden vil håndtere henvendelser mv. i ovennævnte
konfliktsituationer. Det betyder, at forvaltningsplanen, der ligeledes udarbejdes af
en myndighed, fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til et projekt
omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, og derved opfylder forvaltningsplanen
på punktet om vandløbsregulering definitionen på en plan eller et program efter
miljøvurderingslovens § 2, stk. 1. I forhold til § 8, stk. 1, er det vanskeligt at
indpasse vandreguleringsprojekter inden for de sektorer, der er nævnt i lovens § 8,
stk. 1. Det må derfor antages, at forvaltningsplanens bestemmelser om mulighed
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for vandregulering er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2, dvs.
screeningsbestemmelsen.

Afgørelse
Miljø- og Fødevaremisteriet vurderer, at udkast til forvaltningsplan for bæver ikke
vurderes at være nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Dvs. at udkast til
forvaltningsplanen ikke skal miljøvurderes. Screeningen af, om de foreslåede
ændringer er omfattet af kravet om miljøvurdering tager afsæt i de relevante
kriterier i miljøvurderingslovens bilag 3. Resultaterne af screeningen af disse
elementer gennemgås nærmere i vedhæftede bilag 1.

Høring af berørte myndigheder
I henhold til miljøvurderingslovens § 32 skal den myndighed, der er ansvarlig for
tilvejebringelse af en plan eller et program, høre berørte myndigheder, før der
træffes screeningsafgørelse om, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering.
De berørte myndigheder udgøres i denne sammenhæng af Miljøstyrelsen,
Naturstyrelsen og Landbrugsstyrelsen og berørte kommuner.
Miljø- og Fødevareministeriet sendte den 24. august 2020 en screening af et
udkast til ny forvaltningsplan for bæver i høring hos berørte myndigheder, jf.
miljøvurderingslovens § 32. Ved fristens udløb den 7. september 2020 var der
indkommet høringssvar fra Herning og Vesthimmerlands kommuner samt
Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Der henvises til vedhæftede høringsnotat (se
bilag 2).

Klagevejledning
Der kan klages over Miljø- og Fødevareministeriets afgørelse om, at der ikke skal
foretages en miljøvurdering (screeningsafgørelsen), for så vidt angår retlige
spørgsmål inden 4 uger efter screeningsafgørelsens annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside og høringsportalen, jf. miljøvurderingslovens § 51, stk. 1.
Efter miljøvurderingslovens § 50 er følgende klageberettiget: 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.
Evt. klage sendes til mvfm@mfvm.dk. Miljø- og Fødevareministeriet videresender
i givet fald klagen sammen med ministeriets kommentarer til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen, jf. miljøvurderingslovens §
48, stk. 3.
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