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Afgørelse om konsekvensvurdering for projekt Bogense Kystdiger

Som lodsejere i projektområdet eller som interesseorganisation modtager du 
hermed en orientering om at der træffes afgørelse om at Nordfyns Kommune vil 
udarbejde en miljøkonsekvensvurdering for projekt Bogense Kystdiger projektet 
(tidligere kaldet VVM-rapport). 

En miljøkonsekvensvurdering laves for at finde ud af om gennemførsel af 
digeprojektet har en væsentlig påvirkning på omgivelser og miljø. 

Du har mulighed for at klage over afgørelsen om, at vi udarbejder en 
miljøkonsekvensvurdering.

Baggrund
Nordfyns Kommune har igangsat Bogense Diger projektet, der skal klimasikre 
Bogense og omegn mod oversvømmelse fra havet og vand fra baglandet. Kort 
fortalt går projektet ud på at forstærke digerne, flytte nogle diger længere ind i land, 
lave ny kystbeskyttelse samt nye pumpe og opmagasineringsmuligheder over en 
ca. 8 km strækning omkring og i Bogense. Der kan læses mere om projektet på 
Projekt Bogense Kystdiger - Nordfyns Kommune 

I den første fase er der udarbejdet en indledende natur- og miljøvurdering, der 
afdækker om projektet potentielt vil medføre væsentlige påvirkninger af 
bevaringsmålsætningerne for Natura 2000 udpegningsgrundlaget og de såkaldte 
bilag IV arter. Konklusionen på de indledende natur- og miljøvurdering er, at der 
potentielt kan være væsentlige påvirkninger af bevaringsmålsætningerne af 
projektet og, at der således skal udarbejdes en konsekvensvurdering. 
 
Afgørelse
Nordfyns Kommune skal hermed træffe afgørelse i henhold til §41 om udarbejdelse 
konsekvensvurdering vedr. påvirkninger af bevaringsmålsætningerne af Natura 
2000 udpegningsgrundlaget og de såkaldte bilag IV arter af projektet Bogense 
Kystdiger. 

Begrundelse

På projektets hjemmeside kan den indledende miljø og naturvurdering fra maj 2020 ses, 
www.bogensekystdiger.dk

Det vurderes i den indledende natur og miljøvurdering, at der på det foreliggende 
grundlag kan være potentiel væsentlig påvirkning af følgende:

 Der sker en arealpåvirkning af Natura2000 området på henholdsvis 4,3 og 4,6 ha 
alt efter løsning i område 10. Dette udgør ca. 0,033% eller 0,035% af det 
samlede Natura2000 areal for Natura2000-område nr. 108 Æbelø, havet syd for 
og Nærå. En del af arealinddragelsen vil være i eksisterende digetracé (slået 
græs) og på stranden, men også lidt i engområder. 

1 Bekendtgørelse nr. 654 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og 
udvidelse af visse anlæg på søterritoriet af 19. maj 2020. 

http://www.nordfynskommune.dk/
mailto:dpo@nordfynskommune.dk
https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Klima/Projekt-Bogense-Kystdiger
http://www.bogensekystdiger.dk/
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 Ved flytning af dige længere ind i land vil naturtypen eng blive oversvømmet af 
havvand og dermed ændre status. Dvs. der potentielt er en væsentlig påvirkning 
af at flytte diget ind i land på strækning 10.

 Potentiel påvirkning af registreret naturtype (strandeng og eng) i område 9 og 10 
som følge af etablering af stenkastning.

 Det anbefales ud fra et forsigtighedsprincip, at der foretages en nærmere 
vurdering/registrering af vandhuller og fugtige områder i nærheden af 
anlægsområdet for forekomst af stor vandsalamander, padder og 
sumpvindelsnegl for en potentiel påvirkning af projektet.

 Der vurderes desuden på det foreliggende grundlag en potentiel væsentlig 
påvirkning i forhold til nedenstående overordnede målsætning og konkrete i 
natura 2000 plan.

Konklusion på væsentlighedsvurdering 
Vurdering i forhold til Natura2000 udpegningsgrundlag og Natura2000 plan
Det vurderes på det foreliggende grundlag ud fra forelagt skitseprojekt, at projektet ikke 
kan gennemføres uden potentielt at have en væsentlig påvirkning og dermed potentielt 
skade det internationale naturbeskyttelsesområde under hensyn til 
bevaringsmålsætningen for dette område. 

Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV-arter
Det vurderes på det foreliggende grundlag og ud fra et forsigtighedsprincip, at projektet 
som forelagt i skitseprojekt potentielt kan have en væsentlig påvirkning og dermed 
potentielt kan skade yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægger de 
plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b).

Målsætning
Overordnede målsætning for N108 Æbleø, havet syd for Nærå
De lysåbne naturtyper samt skovnaturtyperne sikres en god/høj naturtilstand, og 
forekomsterne bliver om muligt udvidet og gjort mere sammenhængende.

Konkret målsætning
Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis 
naturforholdene tillader det.
• For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig 
bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af

naturtyperne stabiliseres eller øges  

Høring af relevante myndigheder
Den indledende natur og miljøvurdering har været i høring hos Kystdirektoratet2. 
Kystdirektoratet udtaler i brev af 11. juni 2020 at det fremgår af ”Indledende natur- og 
miljøvurderinger Bogense diger”, at projektet potentielt kan have en væsentlig påvirkning, 
og dermed skade et Natura 2000-område samt Bilag IV-arter. Dette skal håndteres i det 
videre projektarbejde, idet kommunen i sidste ende ikke vil kunne give en tilladelse til 
projektet, hvis det ikke kan afvises, at projektet kan skade det internationale 
naturbeskyttelsesområde eller tilstedeværende bilag IV arter.

Høringssvar har ikke givet anledning til revurdering af afgørelse om udarbejdelse af 
konsekvensvurdering. 

2 I henhold til §4 i bekendtgørelse nr. 654 om administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår 
kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet af 19. 
maj 2020
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Klagevejledning
Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet3, for så vidt angår retslige 
spørgsmål.

Afgørelserne kan påklages af:
 adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagen,
 en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af 

natur og miljø,
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager 

væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagefristen udløber 1. september 2021.

Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. 
for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I 
Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns 
Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via 
Klageportalen.
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 

Dette brev er sendt til alle ejere af matrikler indenfor projektområdet, i alt 2100 matrikler. 
Såfremt du er ejer af flere matrikler modtager du kun et brev. 
 
Har du spørgsmål, kan disse rettes til projektets mailadresse: 
bogensekystdiger@nordfynskommune.dk 

Sammen med nærværende afgørelse er afgrænsningsnotat for miljøvurderingen sendt i 
høring.

Venlig hilsen

Rune Nøttrup
Kontakt pr. telefon: 6482 8282

3 §11 i bekendtgørelse nr. 654 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og 
udvidelse af visse anlæg på søterritoriet af 19. maj 2020

mailto:bogensekystdiger@nordfynskommune.dk
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Afgørelsen er sendt til:
Alle ejere af ejendomme indenfor projektområdet
Danmarks Naturfredningsforening
DOF
Danmarks Sportsfiskerforbund
Friluftsrådet 
Ejendomsforeningen Danmark
Fritidshusejernes Landsforening


	input.docx

