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Indledning

Ifølge miljøvurderingsloven 1 skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering (miljørapport) i overensstemmelse
med lovens afsnit II.
Miljøvurderingen er foretaget af forslag til lokalplan nr. 140 til et boligområde ved
Dimen.
Aabenraa Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at lokalplan nr.
119 og kommuneplantillæg nr. 22 har en karakter, der vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 3. Der er derfor gennemført miljøvurdering af planforslagene.
Miljørapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med Aabenraa Kommune.

1.1

Planforslagenes formål og indhold

Planforslagets formål er at skabe mulighed for etablering af et boligområde til ca.
90 boliger ved Dimen i den nordlige del af Aabenraa.
Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål i form af åben lav og
tæt-lav boligbebyggelse.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets disponering, udstykning og placering af interne veje. Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i 1 etage og en
højde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den
enkelte ejendom til åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav bebyggelse. Området
vejbetjenes fra Stolligvej, og langs Stolligvej afsættes plads til en cykelsti, der slynger sig i landskabet. Stierne i lokalplanområdet udlægges i en bredde af 2,5 meter.
Inden for området udlægges store ubebyggede grønne arealer, hvor der reserveres plads til et forsinkelsesbassin for regn- og overfladevand samt stier.

1

Lov nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Planområdet ligger i byzone og er i dag omfattet af lokalplan nr. 56, der ophæves
med lokalplan nr. 140.

1.2

Planområdet

Lokalplanen ligger inden kommuneplanramme 1.1.106.B og er i overensstemmelse
med kommuneplanen.
Området omfatter ca. 17,5 ha og udgøres af dyrkede markjorder uden levende
hegn eller naturtyper. Terrænet inden for området falder ca. 9 meter fra kote 71 i
den nordvestlige del langs Stolligvej til kote 62 i den sydøstlige del.
Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Stolligvej. Mod sydvest grænser området
op til skov, mens det mod sydøst grænser op til landbrugsmarker.
Lokalplanen muliggør etablering af en sø til forsinkelse af regn- og overfladevand i
den sydlige del af området.
Syd for området er der en sendemast med en tilhørende servicebygning, der ligger
på ejendommen Stolligvej 30 og har vejadgang fra Stolligvej via en grusvej igennem lokalplanområdet.
Planområdets beliggenhed, afgrænsning og disponering er vist på nedenstående
Figur 1-1 og Figur 1-2.

Figur 1-1

Planområdets beliggenhed - oversigtskort.
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Figur 1-2

1.3

9

Lokalplankort med områdets afgrænsning og disponering af bebyggelse, vejudlæg og beplantningsbælter mv inden for området.

Miljørapportens indhold

Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold.
Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet,
herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed,
fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab,
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk
arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.
Aabenraa Kommune har på baggrund af en screening og en afgrænsning (scoping) vurderet, at de sandsynlige væsentlige miljøfaktorer omfatter:
•

Befolkning (levevilkår); trafik

•

Befolkning (sundhed); trafikstøj

•

Natur; beskyttede arter og naturområder
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Der har været foretaget høring af potentielt berørte myndigheder – følgende er blevet hørt: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fredningsnævnet for Sydjylland, Slots- og
Kulturstyrelsen og Kulturmiljørådet for Sønderjylland.
På baggrund af indkommet bemærkninger fra Museum Sønderjylland er det besluttet, at miljørapporten udvides til også at omfatte:
•

Kulturhistorie, fredet fortidsminde

Der er ikke indkommet bemærkninger om miljøvurdering af andre emner end ovenfor. Miljøvurderingen omfatter derfor ovennævnte emner.

1.3.1 Alternativer
Miljørapporten skal ifølge miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af referencescenariet (0-alternativet). 0-alternativet beskriver det scenarie, at planforslagene
ikke vedtages, således at eksisterende anvendelse til landbrugsformål videreføres.
Placeringen af boligområdet er sket på baggrund af samlet kommuneplanlægning.
På den baggrund vurderes der ikke på alternative placeringer i miljørapporten.
Under hvert emne i miljørapporten gives en beskrivelse af den nuværende miljøstatus i planområdet. Denne miljøstatus udgør en beskrivelse af miljøtilstanden ved
0-alternativet, og udgør dermed en referenceramme for beskrivelsen af de potentielle konsekvenser ved gennemførelse af lokalplanen og projektet.

1.3.2 Kumulative projekter
Der vurderes at være kumulative virkninger ved realisering af nye boliger inden for
lokalplan nr. 115 beliggende vest for lokalplan nr. 140.
I miljørapporten bør inddrages kumulative påvirkninger i forhold til øget trafikstøj
som følge af øget trafik.
Det vurderes herudover ikke at være andre planer eller projekter, der er relevante
at tage i betragtning i miljørapporten og vurderingen af planforslagene.

1.3.3 Metode
Som grundlag for miljørapportens konsekvensvurderinger er der som udgangspunkt anvendt aktuel viden på tidspunktet for udarbejdelse af planforslagene, dvs.
foreliggende planer og rapporter mv.
Konsekvensvurderingen tager udgangspunkt i, at der er tale om en lokalplan, der
er den mest detaljerede plantype i det danske plansystem, men at der ikke er et
konkret projekt, der ligger til grund for planlægningen.
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•

Til vurdering af trafikale forhold er der anvendt Aabenraa Kommunes målinger af trafiktal på vejnettet og erfaringstal og turrater for de planlagte boligers trafikmængder til vurdering af de forventede fremtidige trafiktal.

•

Til vurdering af trafikstøjforhold har Sweco udført støjberegninger baseret
på de aktuelle og de fremskrevne trafikmængder, herunder ved nedsat hastighed på Stolligvej. Desuden er støjudbredelsen i lokalplanområdet og
behovet for støjafskærmning beregnet og vurderet.

•

Til vurdering af kulturhistorie og det fredede fortidsminde er der anvendt viden fra eksisterende databaser, fund og fortidsminder, samt vurdering af
området ud fra kort og fotos.

•

Til vurdering af natur, dyreliv og bilag IV- arter er der anvendt foreliggende
viden fra naturdatabaser og rapporter, suppleret med feltbesigtigelser af
Aabenraa Kommune i 2021.

Inden for miljørapportens emneområder, er der beskrivelser af relevant miljøstatus
og -mål, konsekvensvurdering af planforslaget, kumulative effekter, afbødende foranstaltninger og overvågningstiltag.
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Ikke teknisk resumé

2.1

Trafik

De nye boliger vil blive vejbetjent fra nye interne boligveje i lokalplanområdet, som
tilsluttes Stolligvej i områdets nordlige kant.
Stolligvej har en kørebanebredde på 6 meter. Der er enkelte landbrugs- og beboelsesejendomme langs vejen, og der er en del landbrugstrafik på vejen. Der kører i
dag ca. 1100 biler på denne del af Stolligvej og cirka 10 % af trafikken udgøres af
landbrugs- og lastbiltrafik.
De planlagte ca. 90 boliger inden for lokalplanområdet kan forventes at medføre op
til 310 biler i døgnet på Stolligvej. Dertil kommer kumulative virkninger fra det planlagte boligområde til 20 boliger inden for lokalplan nr. 115 beliggende længere mod
vest, hvor der forventes op til yderligere 80-100 biler. Endelig kan det forventes at
trafikken stiger med 1 % årligt.
Langt størstedelen af trafikken til og fra de to planlagte boligområder forventes at
foregå mod vest mod Haderslevvej. Ved en fremskrivning af trafikken forventes
som følge heraf på op til ca. 1.360 biler i døgnet øst for indkørslen til lokalplanområde nr. 140 og 1.660 biler i døgnet vest for indkørslen.
Det vurderes, at Stolligvej og krydset ved Haderslevvej kan afvikle den forøgede
trafik uden betydelige problemer. På Stolligvej bør hastigheden dog skiltes ned til
60 km/t på strækningen ud for de planlagte boligområder af hensyn til det let kurvede forløb og vejens bredde.
Stolligvej er forholdsvis smal og af trafiksikkerhedsmæssige grunde vurderes det,
at der kan blive behov for at udvide kørebanen og anlægge en sti langs Stolligvej,
som reserveret i lokalplan nr. 140 og i sammenhæng med sti forbi lokalplan nr. 115
og frem til Haderslevvej, hvor der kan ske tilslutning til den separate sti langs Haderslevvej.
Ved Brunbjergvej, hvor lette trafikanter skal krydse Stolligvej bør krydsning tydeliggøres ved skiltning, ændret belægning og/eller afstribning.

2.2

Trafikstøj

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er Lden 58 dB for planlægning til nye boligområder langs veje.
Der er forholdsvis få beboelser langs den vestlige del af Stolligvej. Hovedparten af
boligerne langs vejene i området er ikke belastet af vejtrafikstøj i dag, da der er beskeden trafik på vejene.
Der er foretaget støjberegninger af Sweco. Sammen med trafikken til boligområdet
i lokalplan nr. 115, viser støjberegningerne, at kurven for 58 dB varierer lidt med en

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 140, BOLIGER VED DIMEN

13

afstand på ca. 22 meter fra vejmidten inden for lokalplan nr. 140. Dette er baseret
på den nuværende hastighedsgrænse på 80 km/t.
Ved nedsættelse af hastigheden på strækningen til 60 km/t vil 58 dB-kurven ligge i
en afstand af ca. 16 meter fra vejmidten.
Det samlede fremtidige støjniveau langs Stolligvej som følge af realiseringen af de
to boligområder og fremskrivning af trafikken vil stige i størrelsesordenen 1 dB og
dermed ikke være væsentligt anderledes end den nuværende situation for de
eksisterende beboelser. Dette vurderes at være uvæsentlige ændringer, der ikke
vil være hørbare.
I forhold til de planlagte nye boliger inden for lokalplan nr. 140 vurderes det på baggrund af støjberegningerne, at boligerne ikke vil være støjbelastede over grænseværdien på 58 dB, da boligerne ligger i afstand fra Stolligvej. Grænseværdien vil
ikke overskrides ved boligerne ved den nuværende hastighed på 80 km/t på Stolligvej, men vil være endnu lavere ved en sænkning af hastighedsgrænsen til 60
km/t.
For boliger langs Haderslevvej vil der ikke opleves nogen hørbar ændring i støjniveauet som følge af realisering af de to boligområder.

2.3

Kulturhistorie – fredet fortidsminde

Lokalplan nr. 140 giver mulighed for placering af tæt-lav boliger i planområdets
vestlige del, hvor enkelte bygninger ligger inden for 100 meter fortidsmindebeskyttelseslinje til et fredet fortidsminde i form af den brostensbelagte vej, Dimen.
Hensigten med beskyttelseslinjen er at sikre fortidsminderne som landskabselementer og at fastholde indsyn og udkig til fortidsmindet.
Den ubebyggede del, der ligger mellem bebyggelsen og Dimen udlægges til grønt
fællesareal uden bebyggelse, med skovbrynsagtig beplantning. Indkigget til Dimen
skærmes allerede i dag af eksisterende boligbebyggelse (Dimen nr. 58) og eksisterende beplantning. Vejen fremtræder således ikke som et markant element i landskabet, og kan knapt anes fra Stolligvej og fra lokalplanområdet.
Det vurderes, at lokalplan nr. 140 ikke vil have en væsentlig indvirkning på fortidsmindet eller hensigten med beskyttelseslinjen, idet fortidsmindets nuværende kulturhistoriske og landskabelige værdi bevares uændret.
Realiseringen af lokalplanen forudsætter dispensation fra beskyttelseslinjen fra
Aabenraa Kommune i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18 til ændring af tilstanden inden for beskyttelseslinjen.

14

MILJØVURDERING AF LOKALPLAN NR. 140, BOLIGER VED DIMEN

2.4

Natur

Samlet set er det for effekter på natur og dyreliv vurderet at:

›

Planerne vil kunne gennemføres uden væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for det nærmeste Natura 2000-område nr. 96, uden indvirkning på
opfyldelse af Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger og uden skadelig
virkning på Natura 2000-områdets integritet. Planerne vurderes desuden ikke
- hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura
2000-områders integritet væsentligt.

›

Hverken anlægsfasen eller driften vurderes at medfører en tilstandsændring af
naturarealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Planen kan muligvis
medføre at der bliver anvendt mindre sprøjtegifte og gødning på arealet i forhold til den nuværende landbrugsdrift, hvilket kan have en lille positiv effekt på
de § 3-arealer, der modtager vand fra planområdet.

›

Planen vurderes at have ingen påvirkning på bilag IV-, rødlistede- og fredede
arter i anlægsfasen. I driftsfasen vurderes planen at have en lille positiv påvirkning på bilag IV-arter, rødlistede og fredede arter, da sprøjtning og næringspåvirkningen i planområdet nedsættes. Områdets økologiske funktionalitet for disse arter vurderes at blive oprethold under både anlægs- og driftsfasen.

›

Planen vurderes at være indenfor rammen af kommuneplanens retningslinjer
for naturområder med særlig naturbeskyttelsesinteresser både i anlægs- og
driftsfasen.

2.5

Afværgende foranstaltninger

Der er ikke identificeret behov for særskilte afværgende foranstaltninger i planlægningen, end dem der allerede er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser.
I miljøvurderingen er der fremhævet opmærksomhed på mulige afværgeforanstaltninger, der afhænger af den konkrete virksomhed, dets konkrete indretning og drift,
herunder selve disponering på arealet:
Trafik:
Der vurderes ikke at være brug for afværgende foranstaltninger udover lokalplanens arealreservation til udvidelse af Stolligvej og etablering af sti langs sydsiden
af Stolligvej. Det anbefales desuden at nedsætte den skiltede hastighed på strækningen af Stolligvej til maksimalt 60 km/t.
Det forudsættes at der ved Aabenraa Kommunes godkendelse af boligområdets tilslutning til Stolligvej sikres de nødvendige oversigtsforhold i henhold til vejreglerne,
herunder med eventuel nødvendig fældning af beplantning langs vejkanten.
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Trafikstøj:
Der foreslås ingen særskilte afværgeforanstaltninger.
Kulturhistorie - Fredet Fortidsminde
For realisering af lokalplanen skal der opnås dispensation fra Aabenraa Kommune
i forhold til planens påvirkning af området inden Dimens beskyttelseslinje. Ansøgningen om dispensation skal ske med de nødvendige vilkår, der bedst sikrer beskyttelsesinteresser i området.
Natur:
Der foreslås ingen særskilte afværgeforanstaltninger.
Hvis der observeres krogede træer med hulheder og huller indenfor lokalplanområdet må de ikke påvirkes, da de kan udgøre yngle- og rasteområder for flagermus.
Hvis der, mod forventning, opstår behov for at fælde træer med huller eller hulheder skal dette ske i september eller oktober i medfør af artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelser. Eventuelt vil træerne også kunne topkappes i stedet for fældes.

2.6

Overvågning

Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag.
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3

Trafik

3.1

Miljøstatus og mål

De nye boliger vil blive vejbetjent fra nye interne boligveje i lokalplanområdet, som
tilsluttes Stolligvej i områdets nordlige kant. Stolligvej er kommunevej, der i Aabenraa Kommuneplan 2015 er klassificeret som sekundær trafikvej (fordelingsvej vejklasse 3).
Stolligvej er fordelingsvej til den sydlige del af Løjt Land, herunder 3-4 mindre bysamfund under 200 indbyggere hver og et sommerhusområde. Stolligvej er forbundet til kommunevejen Haderslevvej (landevej 170) med et T-kryds beliggende ca.
200 meter vest for lokalplanområdet.
Stolligvej har en kørebanebredde på 6 meter. Der er enkelte landbrugs- og beboelsesejendomme langs vejen, og der er en del landbrugstrafik på vejen. Der kører i
dag ca. 1100 biler på denne del af Stolligvej (baseret på ÅDT – måling 2019) og
cirka 10 % af trafikken udgøres af landbrugs- og lastbiltrafik.

1360

Brunbjergvej

6000
1100

Figur 3-1

3.2

Vejnettet nær lokalplanområdet (orange) og nuværende trafiktal på strækninger
(ÅDT - årsdøgntrafik). Luftfoto 2020.

Konsekvensvurdering

Som grundlag for konsekvensvurderingen er der i det følgende foretaget nogle
skøn over trafikkens udvikling baseret på erfaringstal, turrater og en vurdering af
de lokale forhold.
De planlagte ca. 90 boliger inden for lokalplanområdet kan forventes at medføre op
til 310 biler i døgnet på Stolligvej. Dertil kommer kumulative virkninger fra det planlagte boligområde til 20 boliger inden for lokalplan nr. 115 beliggende længere mod
vest, hvor der forventes op til yderligere 80-100 biler. Endelig kan det forventes at
trafikken stiger med 1 % årligt.
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Langt størstedelen af trafikken til og fra de to planlagte boligområder forventes at
foregå mod vest mod Haderslevvej. Ved en fremskrivning af trafikken forventes
som følge heraf på op til ca. 1.360 biler i døgnet øst for indkørslen til lokalplanområde nr. 140 og 1.660 biler i døgnet vest for indkørslen.
Det vurderes, at Stolligvej og krydset ved Haderslevvej kan afvikle den forøgede
trafik uden betydelige problemer. På Stolligvej bør hastigheden dog skiltes ned til
60 km/t på strækningen ud for de planlagte boligområder af hensyn til det let kurvede forløb og vejens bredde.
Der bør desuden ved den nye boligvejs tilslutning til Stolligvej sikres oversigtsforhold i henhold til vejreglerne ved nødvendig fældning af dele af eksisterende beplantning. Det vurderes, at placeringen af vejtilslutningen af lokalplanområdet er
placeret på det mest hensigtsmæssige sted i forhold til Stolligvejs let kurvede forløb på strækningen.
Stolligvej er forholdsvis smal. Trafiksikkerhedsmæssigt er det ikke optimalt at bløde
trafikanter færdes sammen med biltrafik og den forholdsvis store andel tung trafik
taget i betragtning. Nedsættelse af hastigheden vil til dels afhjælpe dette, men fodgængere og cyklister, der går langs med vejen, vil kunne blive trængt af biler, der
forsøger at passere de lette trafikanter inden for spærrelinjen. Det vurderes, at der
kan blive behov for at udvide kørebanen og anlægge en sti langs Stolligvej.
Lokalplan nr. 140 udlægger en sti i eget tracé i det grønne bælte syd for Stolligvej.
Stien skal have et areal på minimum 2,5 m Stien vil have sammenhæng med den
planlagte nye sti videre langs sydsiden af Stolligvej forbi lokalplanområde nr. 115
frem til Haderslevvej, hvor der kan ske tilslutning til den separate sti langs Haderslevvej.
Ved Brunbjergvej, hvor lette trafikanter skal krydse Stolligvej for at komme over på
stien, kan der skiltes med A21-tavlen med undertavlen "Krydsende cyklister", eventuelt suppleret med ændret belægning/afstribning.

Figur 3-2

Foto på Stolligvej mod vest nær lokalplanområdets vejtilslutning. COWI Gadefoto, 2020.
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Anlægstrafik
Ved byggemodning og udbygning af lokalplanområdet sammen med det nærliggende planlagte boligområde vil der i anlægsperioden være trafik med bl.a. grus og
byggematerialer med forøget trafik på Stolligvej på strækningen til Haderslevvej.
Da de to boligområder udbygges fortløbende over en årrække, vil driftstrafik gradvis tiltage samtidig med at tung trafik i anlægsfasen aftager.
Anlægsperioden vil kunne medføre lokale gener for de omkringliggende ejendomme, men i en afgrænset periode indtil boligområderne er realiseret. Generne
vurderes at være begrænsede.

3.3

Afværgende foranstaltninger

Der vurderes ikke at være brug for afværgende foranstaltninger udover lokalplanens arealreservation til etablering af sti langs sydsiden af Stolligvej. Det anbefales
desuden at nedsætte den skiltede hastighed på strækningen af Stolligvej til maksimalt 60 km/t.
Det forudsættes, at der ved Aabenraa Kommunes godkendelse af boligområdets
tilslutning til Stolligvej sikres de nødvendige oversigtsforhold i henhold til vejreglerne, i overensstemmelse med krav i lokalplan nr. 140.

3.4

Overvågning

Der vil ikke være behov for nogen særskilt overvågning af trafikken ud over det,
som allerede er indeholdt i kommunens tælleprogrammer og monitering af trafiksikkerheden.

3.5

Referencer

•

Trafiktal fra Aabenraa Kommunes målinger.

•

Miljøstyrelsens og Trafikstyrelsens turrater.

•

COWI Gadefoto.
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4

Trafikstøj

4.1

Miljøstatus og mål
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Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er Lden 58 dB for planlægning til nye boligområder langs veje.
Grænseværdien skal overholdes på facaden og på opholdsarealer ved etablering
af nye boliger. Støjindikatoren Lden udtrykker årsmiddelværdien for en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et genetillæg på 5
dB til støjen i aftenperioden (kl. 19-22) og 10 dB til støjen i natperioden (kl. 22-07).
Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og
natten.
Der er foretaget støjberegninger af Sweco, hvor der er beregnet udbredelse af
trafikstøj langs vejnettet i området omkring de to lokalplanområder, herunder langs
Stolligvej og Haderslevvej.
Der er forholdsvis få beboelser langs den vestlige del af Stolligvej. Hovedparten af
boligerne langs vejene i området er ikke belastet af vejtrafikstøj i dag, da der er beskeden trafik på vejene.
Kurven for 58 dB varierer lidt i en afstand af ca. 20 meter fra vejmidten. Dette er
baseret på den nuværende hastighedsgrænse på 80 km/t.

Figur 4-1

Nuværende situation. Støjudbredelseskort for ejendomme langs Stolligvej.
Sweco.
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Figur 4-2

Nuværende situation. Støjudbredelseskort for ejendomme langs Haderslevvej,
omfattende støj fra både Haderslevvej og Stolligvej. Sweco.

Langs Haderslevvej, hvor der kører ca. 6.000 biler i døgnet er de nærmest beliggende ejendomme belastet af vejtrafikstøj over grænseværdien på 58 dB, mens
andre ejendomme ligger mere tilbagetrukket med lavere støjniveau. Inden for lokalplanområde nr. 140 er støjniveauet fra Haderslevvej under 58 dB.

4.2

Konsekvensvurdering

Som det fremgår af de trafikale vurderinger i kapitel 3, vil realisering af lokalplanen
kunne medføre forøget trafik på vejnettet.
Sammen med trafikken til boligområdet i lokalplan nr. 115, viser støjberegningerne
fra Sweco, at kurven for 58 dB varierer lidt med en afstand på ca. 22 meter fra
vejmidten inden for lokalplan nr. 140. Dette er baseret på den nuværende hastighedsgrænse på 80 km/t.
Ved nedsættelse af hastigheden på strækningen til 60 km/t vil 58 dB-kurven ligge i
en afstand af ca. 16 meter fra vejmidten.
Det samlede fremtidige støjniveau langs Stolligvej som følge af realiseringen af de
to boligområder og fremskrivning af trafikken vil stige i størrelsesordenen 1 dB og
dermed ikke være væsentligt anderledes end den nuværende situation for de
eksisterende beboelser. Dette vurderes at være uvæsentlige ændringer, der ikke
vil være hørbare.
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Figur 4-3
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Fremtidig situation. Støjudbredelseskort for ejendomme langs Haderslevvej, omfattende støj fra både Haderslevvej og Stolligvej. Sweco.

Konsekvenserne ved realisering af lokalplan nr. 140 isoleret set vil have meget begrænset indflydelse på vejstøjniveauet langs Stolligvej, og vurderes dermed heller
ikke at medføre hørbar ændring af vejstøjniveauet.
Ifølge erfaring og Miljøstyrelsens vejledning om Støj fra Veje, skal der normalt ske
en fordobling af trafikken for at skabe en ændring på 2-3 dB, som kan opfattes af
det menneskelige øre.
I forhold til de planlagte nye boliger inden for lokalplan nr. 140 vurderes det på baggrund af støjberegningerne, at boligerne ikke vil være støjbelastede over grænseværdien på 58 dB, da boligerne ligger i afstand fra Stolligvej. Grænseværdien vil
ikke overskrides ved boligerne ved den nuværende hastighed på 80 km/t på Stolligvej, men vil være endnu lavere ved en sænkning af hastighedsgrænsen til 60
km/t.
For boliger langs Haderslevvej vil der ikke opleves nogen hørbar ændring i støjniveauet som følge af realisering af de to boligområder.

4.2.1 Anlægsstøj
I anlægsfasen vil der forekomme støj fra almindeligt anvendt entreprenørmateriel
såsom gravemaskiner, kraner, dumpere, lastbiler m.m. Tilkørsel af grus og byggematerialer mv. forventes at medføre forøget tung trafik til og fra planområdet, som
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– når det er størst aktivitet – vil give øget støj langs Stolligvej i nærheden af planområdet og eventuelt gener for de nærmeste boliger.
Anlægsarbejderne med byggemodning mv af arealet i en begrænset periode,
mens etablering af boligerne formentlig vil strække sig over længere tid, men mindre intensiv trafik end byggemodningen. Det vurderes at støj fra anlægsarbejderne
ikke vil være væsentlige for omgivelserne.
Der findes ingen officielle krav vedrørende grænseværdier for støj og vibrationer i
forbindelse med anlægsarbejder. Støjgener i anlægsfasen kan om nødvendigt reguleres i medfør af miljøaktivitetsbekendtgørelsen 2 ved at Aabenraa Kommune
fastlægger miljøkrav til entreprenører m.v.

4.3

Afværgende foranstaltninger

Der foreslås ingen afværgeforanstaltninger.

4.4

Overvågning

Der foreslås ingen særskilt overvågning.

4.5

2

Referencer

•

Miljøstyrelsen 2004. Håndbog Miljø og planlægning.

•

Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

•

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007. Støj fra veje.

•

Sweco støjberegninger af vejtrafikstøj for Haderslevvej og Stolligvej, okt.
2021.

Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
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5

Kulturhistorie, fredet fortidsminde

5.1

Miljøstatus og mål
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På baggrund af museum Sønderjyllands tidligere forundersøgelser af planområdet
kan det konstateres, at området generelt er præget af historie med forskellige typer
af fortidsminder.
I anlægsfasen kan der således være mulighed for at finde spor fra fortiden i form af
jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af museumslovens § 27, gemt under terræn for den del af planområdet, som ikke er forundersøgt. Derfor anbefales en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde.
Beskyttede fortidsminder er synlige levn og kulturspor i landskabet, som beskyttes
efter reglerne i museumsloven (§ 29e). De kaldes for "fredede fortidsminder", da
beskyttelsen begyndte med frivillige fredninger tilbage i 1808.
Den nordvestlige del af planområdet er omfattet af 100 meter beskyttelseszone til
en fredet vej (fredningsnr. 4009-16), som fremgår af nedenstående kort.

Figur 5-1.

Kort med lokalplanområdet vist med hvide prikker, og det fredede fortidsminde
markeret med lyserød 100 meter buffer.

Fortidsmindet er omfattet af en beskyttelseslinje på 100 meter, jf. naturbeskyttelsesloven § 18, der ligeledes skal sikre, at der ikke sker tilstandsændringer inden
for beskyttelseslinjen. Hensigten med bestemmelsen er at sikre fortidsminderne
som landskabselementer og at fastholde indsyn og udkig til fortidsmindet.
Det fredede fortidsminde består af en brostensbelagt vejstrækning kaldt Dimen.
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Dimen og fredningen heraf omfatter strækningen fra Stolligvej og 450 meter mod
syd. Langs vejens østside står 22 vejsten, og langs vestsiden står 35 vejsten. Vejstenene består af granitpæle af varierende størrelser, som vist neden for:

Figur 5-2.

Billeder af Dimen med brostensbelagt vejstrækning og vejsten langs siden.

Visse dele af vejen afgrænses ligeledes af jorddiger. Der ligger en eksisterende
bygning (Dimen nr. 58) mellem Dimen og lokalplanområdet, hvorfor udsynet og
indkigget i dag er sløret.
Lokalplanområde nr. 140 ligger øst for Dimen på et højt niveau i terrænet – i kote
69 (gældende for bebyggelsen, der ligger inden for beskyttelseslinjen). Med Dimen
beliggende lavere i terrænet i kote 67 er indkigget til den fredede vej i dag relativt
begrænset.

Figur 5-3

5.2

Foto på Stolligvej ved Dimen i retning mod lokalplanområdet. Lokalplanområdet
er adskilt fra Dimen af eksisterende beplantningsbælte. COWI Gadefoto, 2020.

Konsekvensvurdering

Lokalplan nr. 140 berører ikke den fredede vejstrækning, men den nordvestlige del
af planområdet er omfattet af 100 meter beskyttelseszone omkring det fredede fortidsminde.
Lokalplanen friholder den vestlige del af lokalplanområdet som ubebyggede åbne,
grønne arealer (engagtige græsarealer) op til ca. 70 meter fra Dimen. Lokalplanen
giver dog mulighed for en tilstandsændring inden for den resterende del af beskyttelseslinjen til tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende områder til haver og grønt
fællesareal, som vist neden for:
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Figur 5-4.

25

Principsnit med lokalplanens bebyggelse og ubebyggede arealer inden for fortidsmindebeskyttelseslinje, der er markeret med stiplet linje.

Som det ses af ovenstående principsnit, er enkelte bygninger, af den planlagte bebyggelse, trukket tilbage fra Dimen - i alt omkring 60 meter. Den ubebyggede del,
der ligger mellem bebyggelsen og Dimen udlægges til grønt fællesareal uden bebyggelse, med skovbrynsagtig beplantning.
Som principsnittet viser, skærmes indkigget til Dimen allerede i dag af eksisterende
bebyggelse (Dimen nr. 58) og eksisterende beplantning (se også Figur 5-3). Vejen
fremtræder således ikke som et markant element i landskabet, og kan knapt anes
fra Stolligvej og fra lokalplanområdet.
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal udføres i maksimalt 1 etage og med
taghældning på 14-20 grader, så der sikres en diskret indplacering i landskabet,
der på bedste vis forsøger at sikre udsynet til det omkringliggende landskab og de
elementer, der knytter sig hertil.
Det vurderes, at lokalplan nr. 140 ikke vil have en væsentlig indvirkning på fortidsmindet eller hensigten med beskyttelseslinjen, idet fortidsmindets nuværende kulturhistoriske og landskabelige værdi bevares uændret.
Det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at der opnås dispensation fra
Aabenraa Kommune til at foretage tilstandsændringer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Behandlingen af ansøgning om dispensation sker i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18, bl.a. med de nødvendige vilkår, der bedst sikrer beskyttelsesinteresser i området. Slots og Kulturstyrelsen er klageberettiget i henhold
til kommunens afgørelse.

5.3

Afværgende foranstaltninger

Der foreslås ingen særskilte afværgende foranstaltninger udover lokalplanens bestemmelser, idet det forudsættes sikret, at det grønne areal inden for beskyttelseslinjen ikke kan bebygges.
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5.4

Overvågning

Der foreslås ingen særskilt overvågning.

5.5

Referencer

•

Museum Sønderjylland (2021): Arkæologisk udtalelse vedr. forslag til lokalplan nr. 140 – Boligområde ved Dimen på matr. 298 og 225 Stollig ejerlav,
Løft. 13-07-2021

•

Slots og Kulturstyrelsen (2021): Dispensation ved fortidsminder.

•

Slots og Kulturstyrelsen (2021): Opslag af fredningsnr. 400916 på "Fund
og Fortidsminder" foretaget den 16-12-2021.
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Natur, dyreliv, bilag IV-arter

I dette kapitel beskrives de eksisterende naturforhold, herunder det dyreliv der forekommer indenfor og i nærheden af planområdet. Efterfølgende foretages en vurdering af planens mulige miljøpåvirkninger på nærliggende Natura 2000-områder,
§ 3-beskyttet natur, økologiske forbindelser, naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, bilag IV-arter og andre fredede og/eller rødlistede arter.

6.1

Metode

Som grundlag for beskrivelsen af naturforholdene i området, er der anvendt data
fra fagrapporter og andre relevante publikationer, herunder også data fra relevante
databaser vedrørende forekomst og tilstand af beskyttet natur samt forekomst af
beskyttede arter.
Følgende databaser og rapporter er benyttet til beskrivelse af de eksisterende forhold:
•

Naturdata (Danmarks Miljøportal, 2021).

•

Naturbasen (Naturbasen, 2021).

•

Arter (Arter, 2021)

•

DOFbasen (Dansk Ornitologisk Forening, 2021).
Lokaliteten " Dimen " (lokalitetsnummer 545750).
Lokaliteten " Bodum Søndermark" (lokalitetsnummer 545670).
Lokaliteten " Stollig og Stentoft " (lokalitetsnummer 545653).
Lokaliteten " Jørgensgård Skov " (lokalitetsnummer 545140).

•

Lokaliteten " Løjt Skovby " (lokalitetsnummer 545655).

Artsovervågningsrapporterne:
•

Arter 2012-2017 (Therkildsen, et al., 2020)

Natura 2000-basisanalyse 2022-2027. Bolderslev Skov og Uge Skov. Natura 2000område nr. 96. Habitatområde H85. (Miljøstyrelsen, 2020).
Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2015-2026 (Aabenraa Kommune, 2015).

Feltbesigtigelse
De eksisterende data er suppleret med data indsamlet fra feltbesigtigelser gennemført af Aabenraa kommune.
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6.2

Miljøstatus og mål

I dette afsnit redegøres for den eksisterende miljøtilstand i og omkring planområdet.

Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 96 "Bolderslev og Uge Skov''. Planområdet
ligger i en afstand af 700 meter nord fra Nørreskov (del af Natura 2000-området
"Bolderslev og Uge Skov'') og 700 meter øst fra Jørgensgårds Skov (del af Natura
2000-området "Bolderslev og Uge Skov''). Natura 2000-området består af habitatområdet H85. Habitatområdets placering fremgår af Figur 6-1.

Figur 6-1

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 96 ' Bolderslev og Uge Skov ', der består
af habitatområde H85. Habitatområdet er vist med grøn, og afgrænsningen af
planområdet er vist med sort.

Udpegningsgrundlagene for H85 fremgår af nedenstående Tabel 6-1.
Tabel 6-2

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura
2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag I og II. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype eller art. (Miljøstyrelsen, 2020).
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Planområdet afvander til Bøgelundsbæk. Bækken løber i udkanten af Natura 2000
området, der består af habitatområde H85 (Figur 6-2). I udkanten af Natura 2000
området, hvor bækken løber, er naturtypen bøg på mor med kristtorn (9120), der er
en tør naturtype.

Figur 6-3

Planområdet (sort LP140) afvander til Bøgelundsbæk, der løber af udkanten af
Natura 2000 område nr. 96, der består af habitatområde H85 (grøn).

Beskyttede naturområder
Planområdet fremstår i dag som et landbrugsareal, hvor der i mindre grad er træer
i dele af planområdets kant (Figur 6-4). Det levende hegn mod øst, er en vigtig
spredningskorridor for dyrelivet – insekter, fugle og andre mindre dyr.
Området ligger i nærhed til de sammenhængende skovområder rundt om Aabenraa, hvor der findes et rigt fugle- og dyreliv i skovene og langs skovbrynet.
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Bebyggelsen opføres på de åbne marker nord for skoven, hvor der ikke findes beskyttede naturtyper.

Figur 6-4

Luftfoto 2021 af planområdet.

Nærmeste arealer med beskyttet natur er et § 3-beskyttet overdrev og vandløb.
Begge ligger op ad planområdets grænse mod sydvest (Figur 6-5). Derudover ligger der en beskyttet fersk eng og et vandhul hhv. ca. 120 og 170 m vest fra lokalplanområdet og et vandhul ca. 90 m nord fra planområdet.
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Figur 6-5
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Placeringen af planområdet (sort omrids) forhold til naturarealer beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

Besigtigelse
Overdrev
Aabenraa Kommune har lavet en besigtigelse af overdrevet sydvest for planområdet i 2013 (Figur 6-6 og Figur 6-7). Her blev overdrevet vurderet til at være et tørt
overdrev med en estimeret naturtilstand på IV – ringe naturtilstand. Naturtilstanden
blev vurderet på baggrund af den samlede artsliste og struktur, hvor der nævnes at
arealet er under kraftig tilgroning.

Figur 6-6

Billede af overdrev fra besigtigelse foretaget af Aabenraa Kommune 2013
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Figur 6-7

Billede af overdrev fra besigtigelse foretaget af Aabenraa Kommune 2013

Fersk eng
Engen vest for overdrevet er ligeledes blevet besigtiget af Aabenraa Kommune
den 21. november 2013. Her blev engen karakteriseret som ugræsset, på vej til
højstaude eng med væld i sydlige del, og af kommunen estimeret til naturtilstand
på IV-ringe naturtilstand. Ved besigtigelsen blev der fundet 9 stjerne-arter for fersk
eng.

Figur 6-6-8

Billede af eng fra besigtigelsen foretaget af Aabenraa Kommune i 2013.
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6.3
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Kommunale udpegninger

Planområdet ligger nord og øst for områder der er udpeget som økologisk forbindelse og naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser (Figur 6-8). Af
Aabenraas kommuneplans retningslinjer fremgår det at:
Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
Aabenraa Kommune har udpeget områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser …. I disse områder skal der tages afgørende hensyn til naturværdierne.
I og i nærheden af særligt næringsfattige og dermed biologisk mangfoldige naturarealer, må der ikke etableres ny husdyrproduktion. Der må heller ikke ske udvidelse af eksisterende husdyrproduktion eller andet, som i væsentlig grad forringer
den biologiske mangfoldighed.
Økologiske forbindelser
Aabenraa Kommune har udpeget områder til Økologiske forbindelser …. Indenfor
disse områder må ændringer i arealanvendelsen, herunder etablering af nye større
tekniske anlæg, ikke i væsentlig grad forringe det vilde dyre- og plantelivs spredningsmuligheder.
Der skal etableres faunapassager ved anlæg eller ombygning af veje, jernbaner og
lignende, hvis disse anlæg afskærer en økologisk forbindelse på en måde, som
forringer dyrenes spredningsmuligheder.

Figur 6-9

Placeringen af planområdet (sort omrids) i forhold til økologiske forbindelser og
naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
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Lokalplanens indhold
I lokalplanen LP 140, er der planlagt og beskrevet følgende for ubebyggede arealer
(bebyggelsesplan er vist på Figur 610):
De bladformede boligområder tænkes at tegne sig i landskabet, ved at fællesarealerne efterlades som overdrev med uslået græs og som blomstereng, gerne partielt
afgræsset af dyr. For at understrege kløverbladsformen plantes i periferien af
åben-lav grundene spredte grupper af træer f.eks. hvidtjørn, der giver en overdrevskarakter og formidler overgangen til de mere åbne græssletter mellem bebyggelsen. I bladene med tæt-lav bebyggelse trækkes det uslåede græs og blomsterengen ind i fællesområdet mellem husene. Elipsen tegnes alene af bebyggelsens afgrænsning. Boligområdet afgrænses mod Stolligvej af to levende partielt åbne
hegn på hver side af cykelstien langs vejen. De levende hegn skal bestå af hjemmehørende arter som hyld, tjørn, taks, hassel og vild rose. Grundens laveste område udnyttes til etablering af et forsinkelsesbassin, som med bebyggelsens fælleshus tænkes som det attraktive sociale samlingssted. ”Gadekæret” bidrager med
smukke og spændende oplevelser for både børn og voksne.
Forsinkelsesbassinet skal etableres med lave brinker med hældninger, der ikke
overstiger 1:5. Bassinet skal udføres, så en del altid fremstår med permanent
vandspejl efter retningslinjer i spildevandsplanen (BAT-krav). Derudover er der
krav til etablering af adgangsvej til drift- og vedligeholdelse af forsinkelsesbassinet.
Den samlede plan for de grønne fællesarealer uden for bebyggelsesområderne tager afsæt i de biotoper, der er naturligt forekommende i området; enge, levende
hegn, overdrev og vådområder. Der er udarbejdet en beplantnings-plan i området,
der deler det op i 3 zoner, se 6-10.
De fælles friarealer, delområde D, udformes som et åbent græslandskab med
blomstereng, spredte buske og solitære træer af hjemmehørende arter inspireret af
naturtypen overdrev. Overdrevet skal fremstå som lidt ”vildere” natur med f.eks.
græsser og forekommende vilde blomster i knæhøjde, spredte træer/trægrupper,
buske mv. Så der vil være en naturlig overgang fra de private haver til fællesarealerne. Beplantningen i overdrevet skal hovedsageligt bestå af uklippet græs og
blomstereng samt spredt beplantning.
Principsnit af overdrev. Forsinkelsesbassinet i delområde D udformes som et vådområde. Beplantningen i og omkring forsinkelsesbassinet forventes at bestå af
vandtolerante planter samt højere græsser af arter som eksempelvis rødel, dunbirk, ben-ved, tørst, hæg, ribs, øret pil, gråpil, fremhannet pil, hyld og/eller røn.
Principsnit af forsinkelsesbassin udformet som vådområde. De grønne forte i åbenlav områder inden for de enkelte kløverblade skal fungere som en frugtlund med
en blanding af buske og træer, som kan opnå en naturlig højde på op til 10 meter.
Beplantningen i fortene skal bestå af arter som eksempelvis hassel, hvidtjørn, benved, æble, skovæble, mirabel, slåen, pære, ribs, hunderose, æblerose, blågrøn
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rose, hindbær, brombær og/eller hyld. De nære friarealer i tæt-lav områder skal
fungere som en blanding af frugt-lund og overdrev. Det uklippede græs og blomsterengen fra overdrevet skal være gennemgående imellem de enkelte boliger. Og
samtidig skal der være spredte buske og frugttræer.
Der ønskes ingen hækbeplantning, der adskiller private haver fra de fælles friarealer i delområde D. Der skal skabes åbent kig ud over landskabet. Det vil dog være
tilladt med en form for afgrænsende beplantning mellem de enkelte grunde i åbenlav områder, evt. etableret som buskbeplantning imellem haverne i stedet for formklippede hække. Hegn kan placeres som spredte træer og buske, gruppering af
træer og buske eller træer og buske på række i skel i en sammenhængende
længde samt suppleres af let trådhegn på indvendig side.
Ud mod delområde D må der for åben-lav bebyggelse udelukkende afgrænses
med let trådhegn i en højde af maks. 1,20 m. For at sikre et ensartet udtryk må
trådhegnene kun opsættes med træstolper i træets naturlige farve.

Figur 6-10

Illustrationsplan i lokalplanen.
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6.4

Arter

I nedstående underafsnit behandles arter, der er opført på Habitatdirektivets bilag
IV, samt arter der på anden vis er fredede og/eller sjældne og rødlistede. Efter
hvert artsnavn er artens rødlistestatus angivet. Rødlistekoderne er NT: Næsten
truet, VU: Sårbar, EN: Truet og CR: kritisk truet (Aarhus Universitet, 2020). Arter
markeret med LC, er arter som er rødlistevurderede i kategorien Livskraftig, og er
dermed ikke truet. For arter af fugle er rødlistestatus for den nationale ynglebestand angivet.

6.4.1 Bilag IV-arter
Der foreligger ikke nyere registreringer af bilag IV-arter inden for planområdet
(2016-2021) eller i en radius af ca. 3 km fra planområdet.
Af artsovervågningsrapporten (Therkildsen, et al., 2020) fremgår det at følgende
arter er registreret i det 10x10 km UTM-kvadrat, som omfatter planområdet: markfirben (VU), stor vandsalamander (LC), spidssnudet frø (NT), løvfrø (NT), grøn mosaikguldsmed (LC), odder (VU), trold- (LC), dværg- (LC), brun- (LC) og sydflagermus (LC) Disse arter kan således potentielt forekomme i eller nær planområdet,
hvis der findes egnet habitat.
•

Markfirben har brug for solvendte skrænter med løs, tør jord og sparsom
bevoksning som yngle –og overvintringshabitater. Parringen sker i maj og
efter ca. én måned lægges æggene i tør varm jord på den solvendte
skrænt. Æggene klækker i august-september, hvorefter de voksne firben
går til deres overvintringsgrave i skrænterne. De nyklækkede unger kan
blive ude til november.

•

Stor vandsalamander stiller store krav til vandkvaliteten i ynglevandhuller,
der ikke må være for næringsstofberigede og hvor der ikke må være fisk
og/eller ænder til stede. Stor vandsalamanders rasteområder findes typisk
nær (150-200 m) vandhullet, men kan være op til ca. 800 m fra vandhullet.
Rasteområderne findes ofte i skov eller nær menneskelig bebyggelse.

•

Spidssnudet frø yngler i meget forskelligartede vandhuller beliggende på
enge, i moser, haver og skov. De unge frøer opholder sig på land tæt ved
ynglevandhullet umiddelbart efter forvandlingen, mens de voksne frøer
ikke er nær så knyttet til yngleområdet. I november bevæger frøerne sig til
deres overvintringsområder, som oftest findes på land i det øverste jordog bladlag.

•

Løvfrø overvintrer i huller i jorden eller gemt i sprækker i træer eller bygninger. De bedst egnede ynglehabitater for arten findes som midlertidige
vandhuller på nedgræssede, oversvømmede enge og marker, hvor buskvegetation ikke er længere væk end 100 m. Vandkvaliteten skal være høj,
vandet skal mangle fisk, og temperaturen skal være høj. I maj-juni lægger
hunnen 160 – 1100 æg, som klækkes og forvandles til voksne frøer indenfor ca. to måneder. I juni-juli går de voksne dyr på land, hvor de opholder
sig, og jager i vegetationen - specielt i brombærbuske.
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•

Grøn mosaikguldsmeds yngleområder findes i søer, damme, kanaler og
andre vådområder med forekomst af planten krebseklo) I juni lægger hunnen æg, som bores ind i krebseklo-blade, hvorefter de klækker det følgende forår. Nymferne er nataktive og lever på krebseklo-bladene, hvor de
efter to-tre år forvandles til voksne guldsmede. Flyvetiden er fra juni til september.

•

Odderen er territorial og hannen kan have et territorie i vandløb på mere
end 10 km, hvilket strækker sig endnu længere i ugunstige habitater. Hunnerne har mindre leveområder end hannerne.

Flagermus
Trold- og dværgflagermus kan jage i alle højder op til trækronehøjde. Arterne jager
ofte i åben skov samt langs skovbryn, levende hegn og vandløb, som også benyttes som ledelinjer, når flagermusene bevæger sig rundt i landskabet. Sydflagermus
er ikke afhængige af ledelinjer og kan jage over åbne arealer eller langs skovbryn.
Brunflagermus jager typisk højtflyvende (>20 m) på åbne lokaliteter og langs skovbryn. Arten er ikke afhængig af ledelinjer, men benytter ofte samme rute til og fra
jagtområder.g udfyldes af Natur

6.4.2 Fredede og rødlistede arter
Ud over bilag IV-arter er der registreret følgende fredede eller rødlistede arter indenfor og nær planområdet i perioden 2016-2021:
•

Der er registreret butsnudet frø (NT) 1,2 km vest og ca. 650 m sydvest fra
planområdet i 2020 og 2021 (Arter, 2021). Skrubtudse (LC) er registreret
ca. 2,4 km vest fra planområdet i 2019 (Naturbasen, 2021) og der er registreret stålorm ca. 1,0 km syd fra planområdet i 2019 (Arter, 2021).

•

Der er registreret skov-hullæbe (LC) ca. 800 m vest og 1,4 km syd fra planområdet i 2019 (Danmarks Miljøportal, 2021). Tyndakset gøgeurt (LC) er
registreret 1,6 km syd fra planområdet i 2020-2021 (Naturbasen, 2021).
Kølle star (CR) er registret ca. 900 m nordvest for planområdet i 2018
(Naturbasen, 2021; Arter, 2021) og krognæbs-star (NT) er registreret 900
m nord for planområdet i 2020 (Arter, 2021). Jordbær-potentil (NT) er registret 1,6 km sydvest fra planområdet i 2021 (Naturbasen, 2021) og 1,3 km
sydøst fra planområdet (Arter, 2021). Almindelig taks (EN) er registret 900
m sydvest fra planområdet i 2019 (Arter, 2021).

•

Argusblåfugl (NT) er registreret ca. 900 m nordvest for planområdet i 2018
(Naturbasen, 2021). Brunrods-hætteugle (NT) er registreret ca. 450 m vest
fra planområdet ved Haderslevvej i 2018 (Naturbasen, 2021).

•

Samlet på DOF-basen, naturbasen, arter.dk, og naturdata er der registreret følgende fugle nær planområdet (arter der er rødlistevurderede i kategorien LC (Livskraftig) og NA (vurdering ikke mulig) er ikke oplistet (54 arter)) (Tabel 7-1).
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Figur 6-11

Oversigt over fugle observeret nær planområdet (Kilde DOF-basen, Naturbasen,
Arter.dk, og Naturdata.)

Art

Status

Art

Status

Hvid stork

CR

Mudderklire

RE

Pibeand

CR

Bjergvipstjert

VU

Vandstær

CR

Duehøg

VU

Hættemåge

EN

Grønspætte

VU

Stor hornugle

EN

Gulbug

VU

Edderfugl

NT

Gulspurv

VU

Fyrremejse

NT

Hvinand

VU

Gøg

NT

Isfugl

VU

Havørn

NT

Løvsanger

VU

Husrødstjert

NT

Sangsvane

VU

Hvepsevåge

NT

Slørugle

VU

Rørspurv

NT

Sortspætte

VU

Troldand

NT

Spurvehøg

VU

Tyrkerdue

NT

Stær

VU

Tårnfalk

NT

Toppet lappedykker

VU

Vagtel

NT

Derudover må det forventes, at arter som er forholdsvis almindelige i det åbne
land, også kan træffes i planområdet. Det gælder f.eks. ræv (NT), hare (LC), rådyr
(LC) og agerhøne (VU).
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Miljøvurdering

6.5.1 Anlægsfasen
Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område er udpeget på grundlag af tilstedeværelse af naturtyper og arter nævnt i Tabel 6-1. Lokalplanens realisering i form af en boligbebyggelse vurderes ikke at påvirke Natura 2000 området negativt, idet natura 2000
området ligger i stor afstand (>ca. 700m) fra lokalplanområdet og ikke medfører risiko for beskadigelse af de naturtyper og arter som udpegningen skal beskytte. Det
kan ikke udelukkes at stor vandsalamander (art på udpegningsgrundlaget) kan forekomme ved vandhullet og engområdet syd for planområdet. Det vurderes usandsynligt at stor vandsalamander er i planområdet, da dyrkede landbrugsarealer ikke
udgør et egnet habitat for stor vandsalamander. Da stor vandsalamander er mest
aktiv om natten og anlæggelsen sker om dagen, vurderes planen ikke at påvirke
arten mere end den drift der allerede er i lokalplansområdet i dag.
Anlægsfasen vurderes således ikke til at have en væsentlig påvirkning på naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for natura 2000-området.

Beskyttede naturområder
Anlægsarbejdet vurderes kun at medfører lokale påvirkninger, og eftersom der ikke
forekommer beskyttede naturarealer inden for lokalområdet og der etableres en
buffer med yderligere overdrevarealer mellem byggeområder og det eksisterede
overdrev, vurderes det, at anlægsfasens påvirkninger ikke medfører en tilstandsændring på naturarealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.atur

Bilag IV-arter
Ifølge artregistreringerne er der ikke registreret bilag IV art i en radius af 3 km. fra
planområdet. Derudover fremgår det af artsovervågningsrapporten (Therkildsen, et
al., 2020) at: markfirben (VU), stor vandsalamander (LC), spidssnudet frø (NT),
løvfrø (NT), grøn mosaikguldsmed (LC), odder (VU), trold- (LC), dværg- (LC), brun(LC) og sydflagermus (LC) er registreret i det 10x10 km UTM-kvadrat, som omfatter planområdet (Therkildsen, et al., 2020).
Det vurderes usandsynligt at markfirben forekommer i planområdet, eftersom området består af dyrkede landbrugsarealer, hvor jordbunden udelukkede består af
lerjorde, hvilket ikke udgør et egnet habitat for arten, som foretrækker mere tørre,
sandede jorde med lysåbne skråninger og sparsom vegetation. Det vurderes derfor
at lokalplanområdet og de tilstødende arealer ikke er egnet som leve- eller ynglested for markfirben.
Der er sandsynlighed for at stor vandsalamander, spidssnudet frø og løvfrø kan forekomme ved vandhullerne eller engområdet nær planområdet. Men da der ingen
moser, vandhuller eller søer er i planområdet, som kan fungere som levested for
arterne, og da det også er intensivt dyrket landbrugsareal, findes det usandsynligt
at padderne opholder sig i planområdet. Det kan dog ikke udelukkes at stor vand
salamander eller spidssnudet frø kan krydse planområdet for at komme til/fra
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nærtliggende vandhuller udenfor planområdet. Indenfor 200 m af planområdet ligger der fire vandhuller/søer, som kan udgøre potentielle levesteder for stor vandsalamander, spidssnudet frø og løvfrø. Nær de fleste af vandhullerne findes udyrkede
arealer, der udgør et bedre levested for padder end planområdet gør. Det vil således være mere sandsynligt, at evt. padder opholder sig her end i planområdet.
Det vurderes usandsynligt at grøn mosaikguldsmed forekommer i planområdet, eftersom der ikke er søer, damme, kanaler eller andre vådområder i planområdet.
Der er ikke egnet habitat i form af vandløb eller vådområder for odder i planområdet. Odder vurderes derfor ikke at forekomme i planområdet.
Af de 17 registrerede arter af flagermus i Danmark, findes kun 8 af dem i Aabenraa
Kommune. Flere af dem er tilknyttet bygninger, herunder åbne lader, hvor de raster
både sommer og vinter. Flagermus fouragerer generelt langs skovbryn ved løvskove og over vandløb og søer. Da der ingen bygninger er i området og kun et enkelt levende hegn indenfor lokalplanområdet, vurderes det at lokalplanområdet ikke
har en vigtig økologisk funktion for flagermus. Der er et større skovområde sydvest
for området, hvor det findes mere sandsynligt at flagermusene kan have raste- og
yngleområder.
Da træerne i planområdet bevares og anlægsfasen kun har lokale påvirkninger.
Vurderes det at anlægsfasen ikke vil have en negativ påvirkning på flagermus og
at deres økologiske funktionalitet kan opretholdes i anlægsfasen. Hvis der, mod
forventning, opstår behov for at fælde træer med huller eller hulheder som kan fungere som yngle- og rasteområder for flagermus i planområdet, skal dette ske i september eller oktober i medfør af artsfrednings-bekendtgørelsens bestemmelser 3.
Der er inden for lokalplanområdet ingen vandhuller, og der er ikke påfundet yngle
og rasteområder for f.eks. bilag IV-dyrearter; padder, visse fuglearter og flagermus
i området. Der må antages at der kan være yngle og rastesteder for i de nærliggende skovområder. Disse skovområder berører kun området i det sydøstlige
hjørne og som en smal skovstrækning langs et mindre vandløb midt i området. Da
anlægsfasen kun har lokalepåvirkninger, vurderes den ikke at påvirke de bilag IVarter der eventuelt har yngle- og rasteområder i sydøstlige skovområde eller skovstrækningen langs det mindre vandløb.
I anlægsfasen for byggeriet vil der være støj, bevægelse og evt. lys fra maskiner
og andet udstyr, der potentielt kan forstyrre nærområdet. Eftersom der ikke er registreret bilag IV-arter inde på planområdet, og ingen af ovennævnte bilag-IV i nærområdet er tilknyttet landbrugsarealer, vurderes det at anlægsfasen indenfor planområdet ikke medfører en påvirkning af bilag IV-arter. De arter der potentielt kunne
være i planområdet, er mest nataktive, anlægsfasen der foregår om dagen, vil derfor forventelig ikke påvirke de potentielle bilag IV-arter, der eventuelt kan forekomme i området.

3

BEK nr. 521 af 25/03/2021- Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og

pleje af tilskadekommet vildt.
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Samlet set vurderes det, at der kun er lille sandsynlighed for at der er bilag IV-arter
i planområdet. De eventuelle bilag IV arter der kunne være i planområdet, er nataktive og da anlæggelsen sker om dagen, vurderes anlægsarbejdet ikke at påvirke
mere end den landbrugsdrift der er på arealet i dag. Det vurderes derfor at anlægsarbejdet kun medfører en ubetydelig påvirkning af bilag IV-arter. Samlet vurderes
det, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arterne kan opretholdes under anlægsfasen.

Rødlistede og fredede arter
De rødlistede arter og fredede arter, som potentielt kan træffes i planområdet, har
ikke en særlig tilknytning til dyrkede marker. Anlægsarbejdet vurderes således ikke
at kunne påvirke disse arters levesteder. Anlægsarbejdet kan medføre forstyrrelser
i nærområdet, men dette vurderes ikke at være af et omfang, der overstiger den
nuværende landbrugsdrift der er på af arealet.
Fugle observeret i området nær planområdet vurderes ikke at være tilknyttet til
planområdet. Almindelige fouragerende fugle på landbrugsarealer såsom grågås
(LC) har rig mulighed for at fouragere på nærtliggende arealer og deres økologiske
funktion, vurderes derfor ikke at blive mindsket ved realiseringen af lokalplanen.
Eventuelle paddearter der kunne krydser arealet, er oftest aktive om natten, hvor
anlægsarbejdet ikke er i gang. Det vurderes usandsynligt at resterende arter registreret indenfor 3 km. af planområdet finder egnet habitat indenfor planområdet.
Samlet vurderes det således at anlægsfasen ikke vil påvirke eller forringe den økologiske funktionalitet for de rødlistede og fredede arter.

Udpeget økologisk forbindelse og naturområder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser.
Lokalplanområdet er ubebygget og anvendes som intensivt dyrket landbrugsareal.
Der er derfor ingen særlige forudsætninger for dyrelivet i selve området og biotoper, der kunne understøtte spredning af dyrelivet. Derimod er der rigt dyreliv i tilstødende skovområder, som er udpeget som økologisk forbindelse og naturområder
med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Anlægsfasen kan medføre støj og vibrationer, der kan skræmme dyreliv væk fra
planområdet – her f.eks. rådyr som af og til også færdes på de åbne arealer. Anlægsfasen vurderes dog ikke at medfører mere forstyrrelser end den landbrugsdrift
der er på arealet i dag. Anlægsarbejdet vurderes kun at have lokale påvirkninger,
og da de udpeget økologisk forbindelse og særlig naturbeskyttelsesområder ligger
udenfor planområdet, vurderes de ikke at blive påvirket af anlægsfasen.

6.5.2 Driftsfasen
Natura 2000
I driftsfasen vil der på baggrund af øget brug af området være mere støj, større trafik og mere færdsel i og omkring området. Eftersom Natura 2000-området ligger relativt langt væk og påvirkningen vurderes at være lokale, vurderes det ikke at
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påvirkningen fra driften af området vil have en væsentlig påvirkning på habitatnaturtyper samt arter på udpegningsgrundlaget.
Overfladevand fra bygninger og befæstede arealer i planområdet kommer til at udlede vand til Bøgelundsbæk som er i hydrologisk forbindelse med Natura 2000 området i den nordlige del af Jørgensgård Skov. Bækken løber langs kanten af Natura
2000 området, langs en tør naturtype (bøg på muld). Da det afledte vand fra planområdet, består af overfladevand og det kun løber langs en lille del af en tør naturtype i natura 2000 området, vurderes planen ikke at medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området.
På grund af stor afstand til andre Natura 2000-områder samt driftens karakter vurderes planerne endvidere ikke - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre
planer - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 2000-områders integritet væsentligt.

Beskyttede naturområder
I driftsfasen vil noget af planområdet være befæstet. Befæstningsgraden vurderes
dog at være så lav, at den ikke vil medføre en stor ændring i mængden af vand der
bliver ført til nærtliggende naturarealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Mellem engen der ligger vest for planområdet, og overdrevet der ligger op ad planområdet, er der en højdeforskel på 25 meter. Engen ligger op ad Bøgelundsbæk
og det vurderes at engen får det meste af sin vand/fugtighed fra bækken og ikke
planområdet. Det samme gør sig gældende for den sø der ligger vest for planområdet. Overdrevet er en tør naturtype, og da det ikke er hele planområdet der befæstes, vurderes det, at der ikke vil ske en tilstandsændring af overdrevet i driftsfasen.
Forsinkelsesbassinet kommer til at afvande til et sideløb til Bøgelundsbæk. Sideløbet starter i det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet, i det skovhjørne der støder
op til lokalplanområdet. Det vurderes at vandet der har været igennem forsinkelsesbassinet afledes i en mængde og renhed til Bøgelundsbæk, der ikke vil ændre
tilstanden af det § 3-beskyttet vandløb.
I driftsfasen vil der på baggrund af øget brug af området være mere støj, større trafik og mere færdsel i og omkring området. Men denne ændring vurderes ikke at påvirke § 3-områderne. Da færdsel, trafik og støj vil være koncentreret om planområdet og ikke de beskyttede naturarealer.
I lokalplanen er det planlagt at bruge overdrevs vegetation hen mod overdrevet og
ellers består de ubebyggede arealer af hjemmehørende arter. Dette tiltag kan potentielt give bedre muligheder for overdrevets vegetation til at brede sig, alt efter
hvordan plejetiltagene og jordbundsforholdene er i området. Planen kan derfor potentielt have en lille positiv indvirkning på overdrevets tilstand i driftsfasen.
Da markerne i planområdet laves om til beboelses, vil arealet formodentlig ikke
blive sprøjtet i samme omfang som før og tilførslen af næringsstoffer reduceres,
hvilket kan have en lille positiv effekt på de § 3-beskyttede naturtyper, der findes
på arealer syd for planområdet.
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Samlet vurderes det at planen ikke vil medføre en tilstandsændring på natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 i driftsfasen, derudover vurderes det at reduktionen af sprøjtemidler og næringsstoffer samt beplantningen af hjemmehørende overdrevs arter kan have en lille positiv indvirkning på nærtliggende beskyttede naturtyper.

Bilag IV-arter
Det kan ikke udelukkes at der på sigt kan indfinde sig markfirben på planområdet.
Hvis overdrevet vest for planområdet er egnet til arten. Arten vil dog formentlig kun
bruge området til fødesøgning. Da jorden er for leret og ikke indeholder sydvendte
skråninger.
Det kan ikke udelukkes at stor vandsalamander og spidssnudet frø vil kunne forekomme i planområdet i driftsfasen ved det planlagte forsinkelsesbassin. Ændringen
af beplantningen til hjemmehørende arter, vil også gøre det lettere for arterne at
finde føde i form af insekter i planområdet samt at sprede sig til andre vandhuller
nær planområdet. Eftersom løvfrø ikke har tendens til at sprede sig langt og planområdet ikke indeholder egnet habitat for arten (i form af buske eller krat inden for
100 m af midlertidige vandhuller uden fisk), findes det mindre sandsynligt at arten
vil forekomme i planområdet i driftsfasen.
Medmindre der kommer forekomst af planten krebseklo i forsinkelsesbassinet. Vurderes det usandsynligt at grøn mosaikguldsmed vil forekomme i planområdet i
driftsfasen.
Der er ikke egnet habitat i form af vandløb eller vådområder for odder i planområdet. Odder vurderes derfor ikke at forekomme i planområdet i driftsfasen.
Det vurderes usandsynligt at planområdet har en væsentlig betydning for flagermus i området. Det vurderes fortsat mere sandsynligt at skovområdet vest for planområdet vil blive mere brugt af flagermus, da der her er bedre levemuligheder i
form af gamle træer og muligheder for jagt. Der er i dag ingen træer i lokalplanområdet bortset fra det levende hegn mod syd, men der plantes med udstykningen
nye træer samt foretages forstærkning af nuværende hegn mod syd samt ny beplantning langs Stolligvej. Opførelsen af bygninger og beplantning vil potentielt
kunne fungere som ledelinjer, hvilket vil gøre det lettere for flagermus at krydse
planområdet. Flagermus kan med tiden derfor få bedre forhold end de havde på de
nuværende intensivt dyrkede landbrugsarealer. Det vurderes derfor, at flagermusene ikke vil blive påvirket af udstykningen. Støj vil ikke påvirke flagermus væsentligt hverken i anlægsfasen, eller når lokalplanen er realiseret. De arter af flagermus
der påvirkes mest af støj, er de såkaldte "gleaners", der ikke anvender aktiv sonar.
Det er f.eks. frynseflagermus. De arter, der er registreret nær planområdet, anvender alle aktiv sonar og vurderes derfor ikke at blive påvirket som følge af støj.
Området er uden særligt planteliv, idet området har været dyrkede marker helt ind
til skovbrynet. I området bliver der krav om plantninger, som udføres med hjemmehørende arter, der med frugtsætning kan gavne dyrelivet og biodiversiteten.
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Driften af planområdet vil formodentlig medføre et mindre brug af sprøjtemidler og
gødning, hvilket generelt vil give en større biodiversitet i planområdet. Dette vil
specielt være til gavn for paddearter, da de får bedre fourageringsmuligheder og
deres fugtige leveområder bliver mindre næringspåvirket. Den mindre næringspåvirkning vil også gavne § 3-arealerne, der ligger syd for planområdet, da de modtager små mængder overfladevand fra planområdet.
Der etableres mindst et forsinkelsesbassin i planområdet. Det er erfaringen, at
disse forsinkelsesbassiner over en kort årrække vil kunne tiltrække padder - frøer.
De åbne vandflader medfører også flere insekter, som igen giver et forbedret fødegrundlag for f.eks. fugle og flagermus.
Anlæggelsen og driften medfører en arealinddragelse, hvor større arealer vil være
befæstet end før. Men da arealerne ikke i dag udgør et optimalt levested for bilagIV-arter, vurderes denne arealinddragelse ikke at have en påvirkning på bilag IVarter. Desuden vil de ubebyggede arealer i planområdet bestå af hjemmehørende
plantearter, hvilket kan give mere plads til bilag IV-arter at sprede sig ind på.
Samlet set vurderes det, at områdets økologiske funktionalitet for bilag IV-arter vil
være opretholdt i planområdets driftsfase.

Rødlistede og fredede arter
Udstykning af cirka 90 grunde med egne haver og grønne områder mellem boligenklaverne vurderes ikke at give anledning til en så væsentlig øget brug af de tilstødende naturområder, at der er risiko for at dyrelivet vil blive påvirket i væsentligt
omfang.
Mod syd er der et levende hegn, som er en vigtig spredningskorridor for dyrelivet –
insekter, fugle og andre mindre dyr. Hegnet tænkes opretholdt og kan forbedres.
Dyrenes mulighed for at sprede sig langs hegnet bliver derfor ikke påvirket under
driftsfasen.
Området ligger i nærhed til de sammenhængende skovområder rundt om Aabenraa. Der findes et rigt fugle- og dyreliv i skovene og langs skovbrynet. Bebyggelsen
opføres på de åbne marker nord for skoven. Disse marker har hidtil været dyrket
og ikke rummet væsentligt dyreliv. Med bebyggelsen følger grønne kiler og overdrevsagtige områder og flere træ- og buskbeplantninger, som kan danne grundlag
for yderligere spredning af dyrelivet frem for de nuværende dyrkede marker. I forhold til vildt i området vurderes det at områdets udbygning med boliger kun i begrænset omfang vil genere dyrelivets sprednings- og vandringsmuligheder gennem
planområdet.
Området er uden særligt planteliv, idet området har været dyrkede marker helt ind
til skovbrynet. I området bliver der krav om plantninger, som udføres med hjemmehørende arter, der med pollen, nektar og frugtsætning kan gavne dyrelivet og biodiversiteten.
Som for bilag IV-arter vil ændringen fra dyrkede landbrugsarealer til beboelse arealer, give et mindre forbrug af sprøjtemidler og gødning på arealerne, hvilket kan
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medføre en lille positiv påvirkning for flere af de rødlistede og fredede arter. Desuden vil forsinkelsesbassinet og en plantesammensætning af hjemmehørende arter
give bedre muligheder for områdets padder til at finde føde og sprede sig. Den
økologiske funktion vurderes derved at kunne blive opretholdt i drift fasen for rødlistede og fredede arter.

Økologisk forbindelse og naturområder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser.
Det vil have en lille positiv indvirkning på de nært omliggende naturområder med
særlige naturbeskyttelsesinteresser at der bliver sprøjtet og brugt mindre gift i lokalplanområdet. Området ligger i nærhed til de sammenhængende skovområder
rundt om Aabenraa. Der findes et rigt fugle- og dyreliv i skovene og langs skovbrynet. Bebyggelsen opføres på de åbne marker nord for skoven. Disse marker har
hidtil været dyrket og ikke rummet væsentligt dyreliv. Med bebyggelsen følger
grønne kiler og overdrevsagtige områder og flere skovbrynsagtige beplantninger,
som kan danne grundlag for yderligere spredning af dyrelivet frem for de nuværende dyrkede marker. I forhold til vildt i området vurderes det at områdets udbygning med boliger kun i begrænset omfang vil genere dyrelivets sprednings- og vandringsmuligheder gennem planområdet. Spredningsvejen igennem den udpeget
økologiske forbindelse syd for planområdet vurderes ikke at blive påvirket af planen.

6.6

Sammenfatning

Samlet set er det for effekter på natur og dyreliv vurderet at:

›

Planerne vil kunne gennemføres uden væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for det nærmeste Natura 2000-område nr. 96, uden indvirkning på
opfyldelse af Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger og uden skadelig
virkning på Natura 2000-områdets integritet. Planerne vurderes desuden ikke
- hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura
2000-områders integritet væsentligt.

›

Hverken anlægsfasen eller driften vurderes at medfører en tilstandsændring af
naturarealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Planen kan muligvis
medføre at der bliver anvendt mindre sprøjtegifte og gødning på arealet i forhold til den nuværende landbrugsdrift, hvilket kan have en lille positiv effekt på
de § 3-arealer, der modtager vand fra planområdet.

›

Planen vurderes at have ingen påvirkning på bilag IV-, rødlistede- og fredede
arter i anlægsfasen. I driftsfasen vurderes planen at have en lille positiv påvirkning på bilag IV-arter, rødlistede og fredede arter, da sprøjtning og næringspåvirkningen i planområdet nedsættes. Områdets økologiske funktionalitet for disse arter vurderes at blive oprethold under både anlægs- og driftsfasen.
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›

Planen vurderes at være indenfor rammen af kommuneplanens retningslinjer
for naturområder med særlig naturbeskyttelsesinteresser både i anlægs- og
driftsfasen.

6.7

Kumulative påvirkninger

Vest for lokalplan nr. 140 planlægges ligeledes boliger inden for lokalplan nr. 115.
Begge planområder består hovedsageligt af dyrkede marker og andre arealer, der
ikke har høj biologisk værdi. De to planområder er adskilt af vej og boligområde,
hvilket gør at udvekslingen af arter sandsynligvis er begrænset. Desuden ligger
planområderne i en afstand til hinanden der stadig tillader hjortevildt vandring mellem skove syd- og nord for planområdet. Planområde nr. 115 vurderes ikke at
medføre en kumulativ indvirkning på Natura 2000-områder, § 3-beskyttet natur,
økologiske forbindelser, naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, bilag IV-arter eller andre fredede og/eller rødlistede arter.

6.8

Afværgende foranstaltninger

Hvis der observeres krogede træer med hulheder og huller indenfor lokalplanområdet må de ikke påvirkes, da de kan udgøre yngle- og rasteområder for flagermus.
Hvis der, mod forventning, opstår behov for at fælde træer med huller eller hulheder skal dette ske i september eller oktober i medfør af artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelser. Eventuelt vil træerne også kunne topkappes i stedet for fældes.
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