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Foreløbig vurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV-arter for 
tillæg nr. 19 til kommuneplan for Put and Take Arnborgvej 43, Skjern 
 

Af: Klaus Kevin Kristensen 

Version 2. 

Foreløbig vurderings formål 

Notatet rummer en væsentlighedsvurdering til Kommuneplantillæg nr. 19 for 
rekreativt formål ved Arnborgvej, Skjern. Væsentlighedsvurdering har i dens 
nuværende form til formål at redegøre for de menneskelige påvirkninger på 
Natura 2000-områder, som besvarelse af Miljøstyrelsens bemærkninger den 16. 
februar 2022.Projektets betegnelse 
Et område til rekreativt formål med Put and Take fiskesøer med tilhørende parkerings- og 
servicefaciliteter ved Arnborgvej, ved Ahler Gårde Plantage.  

Det er ønsket at forsætte den nuværende Put and take virksomhed på stedet samt rekreative 
aktiviteter som shelterplads med tilknyttet kano- og kajak-ophalerplads.  

 

Lovgrundlag 
BEK nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter jf. Habitatdirektivets artikel 6.3. 

BEK nr. 1383 af 26. november 2016 om administration af Planloven i forbindelse med internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  

 

Natura 2000-områder 
Planområdet ligger umiddelbart nord for Skjern Å ved Ahlergårde – se figur 1. Både langs Skjern Å og 
andre steder i området er der områder med eng og mose beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. 
Put and take søerne er ligeledes beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven.  
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Planområdet grænser op til Skjern Å Natura 2000-området, men planområdet ligger ikke indenfor 
Natura 2000-området. Det omkringliggende areal omkring planområdet er dyrket landbrugsjord. Se 
figur 1.  

Skjern Å er Natura 2000 område bestående af et habitatområde. Mål og indsats i Natura 2000-plan 
2016-21 er kun gældende for arealer inden for den pågældende udpegning.  

Ringkøbing Skjern Kommune har lavet en vurdering af påvirkningen af naturmæssige værdier inden 
for planområdet og om der kan være afledte påvirkninger uden for planområdet på Natura 2000-
områderne.  

I figur 1 ses de nærmeste Natura 2000-områder, som potentielt vil kunne blive berørt af projektet. Der 
er tale om Natura 2000-området ved Skjern Å (N68) som er sammenfaldende med habitatområdet 
H61. Der er ingen EF-fuglebeskyttelsesområder i nærheden. Nærmeste EF-fuglebeskyttelsesområde er 
Borris Hede som ligger ca. 1,7 km fra planområdet.  

 

 

 

Udpegningsgrundlaget 
Udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området, der potentielt kan påvirkes udgøres af nedenstående 
arter og naturtyper.  
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Tabel 1. Udpegningsgrundlag for Habitatområdet Skjern Å.  

 

 

Beskrivelse af projektet/planen 
Formålet med at udarbejde et kommuneplantillæg er, at planområdet kan anvendes til rekreativt 
formål, herunder Put and Take fiskesøer med tilhørende faciliteter.  

Området er på ca. 110.000 m2 (11ha), og området er for nuværende udnyttet til Put and Take 
fiskesøer. Området har tidligere været udnyttet til fiskedambrug. Dambruget var i drift fra 1902 -2013.  

Det er ønsket at forsætte den nuværende Put and take virksomhed på stedet. De nuværende rekreative 
aktiviteter og virksomheden som driver Put and take virksomhed fortsætter som hidtil. Typen af 
aktivitet i rammeområderne er en fortsættelse af nuværende aktiviteter, herunder rekreative 
aktiviteter med shelterplads med kano- og kajak-ophalerplads.  

 

Påvirkning af udpegningsgrundlaget og bilag IV-arter 
Planen vil ikke kunne påvirke EF-fuglebeskyttelsesområder, da det nærmeste, Borris Hede, ligger ca. 
1,7 km fra planområdet. Nærmeste habitatområde er Skjern Å, som ligger lige op til planområdet. 
Planområdet følger afgrænsningen af Natura 2000-afgrænsningen.  

 

Naturtyper på udpegningsgrundlaget 

De nærmeste lysåbne habitatnaturtyper er et ”surt overdrev”, som ligger ca. 380 meter mod vest og 
syd for Skjern Å. Det er helt udelukket, at dette område vil kunne blive påvirket af aktiviteter i 
planområdet. Den vandfyldte del af Skjern Å umiddelbart sydvest for planområdet er kortlagt som 
habitatnaturtypen ”vandløb”. Planområdets afgrænsning til habitatnaturtypen er kun få meter fra 
dette område. Problemstillingen skal således afgrænses til om planområdet og aktiviteter i 
planområdet vil kunne påvirke ud i habitatnaturtypen ”vandløb”. Inden for planområdet men uden for 
habitatnaturtypen ”vandløb” er der en ophalingsplads for kanoer/kajakker og en shelterplads. 
Aktiviteten kanosejlads og kajaksejlads i det omfang, som foregår i området vurderes ikke at kunne 
påvirke naturtypen. Heller ikke selvom udviklingen går i retning af en begrænset stigning i aktiviteten 
af denne aktivitet.  
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Det vurderes derfor at naturtyperne på udpegningsgrundlaget ikke vil blive påvirket i væsentlig grad 
af planområdets aktiviteter, hverken direkte eller indirekte. 

Arter på udpegningsgrundlaget 

Der er vandlevende dyr fra udpegningsgrundlaget i Skjern Å. Det er bæklampret, flodlampret, 
havlampret og laks, mens odder og grøn kølleguldsmed både er i Skjern og rundt i områderne langs 
åen. Damflagermus er også på udpegningsgrundlaget, men denne art er meget sjælden og er ikke 
registreret i nærområdet. Der er i øvrigt sat krav i planrammerne om at gamle løvtræer skal bevares 
for at beskytte evt. levesteder for flagermus.  

Odder som potentielt kan anvende Put and take søerne til fødesøgning og rasteområde kan fint 
sameksistere med disse menneskelige aktiviteter i og omkring Put and take søerne, shelterplads og 
ophalingsplads. Arten er oftest nataktiv. Grøn Kølleguldsmed kan anvende søerne til at fange insekter i 
luften. Arten lever ikke nede i søerne.  

 

Konklusion arter og naturtyper 

De aktiviteter, som områdets udnyttelse medfører, samt aktiviteten af gående til og fra Skjern Å og 
aktivitet fra kanoophalingspladsen og shelterpladsen, forventes ikke at kunne påvirke arter og 
naturtyper i habitatområdet Skjern Å. Typen af aktivitet i ramme-områderne er en fortsættelse af nu-
værende aktiviteter.  

 

Mulige kumulative effekter  

Denne Put and take sø, shelterplads og ophalingsplads for kanoer/kajakker er den eneste af sin slags i 
dette område. Der vurderes ikke, at være kumulative aktiviteter som sammen med aktiviteter i og ved 
planområdet, vil kunne påvirke arter og naturtyper i væsentlig grad.   

 

Bilag IV-arter 

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser, kommunens artsdatabaser 
(Miljøportalen, Naturbasen) samt Ringkøbing-Skjern kommunes øvrige kendskab vurderes det, at der 
kan være grøn kølleguldsmed, flagermus, odder, markfirben, spidssnudet frø i området og potentielt 
også bæver og ulv. Kommunen har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på 
Habitatdirektivets Bilag IV i projektområdet. 

• Grøn kølleguldsmed er registreret fouragerende ved Put and take søerne. Arten er set jagende 
og lever ikke i søerne, men arten kan bruge området til at fange insekter til føde. Arten har 
vandlevende stadier i hovedløbet af Skjern Å uden for planområdet. Det er udelukket at denne 
art vil blive påvirket i uhensigtsmæssig grad af planområdets aktiviteter og anlæg.   

• Grøn Mosaikguldsmed: Denne art er en ny bilag IV-art i kommunen, som blev registreret første 
gang for få år siden. Den lever i søer med krebseklo og er fundet på to lokaliteter i kommunen 
omkring Skjern og Tarm. Det vurderes usandsynligt, at denne art har forekomst i 
projektområdet.  
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• Stor Kærguldsmed. Denne art er en ny bilag IV-art i kommunen, og er kun registreret et enkelt 
sted ved Dejbjerg Plantage i 2019. Det vurderes usandsynligt, at denne art har forekomst i 
projektområdet. 

• Flagermus: Det er realistisk at planområdet anvendes af flagermus. Der er også gamle 
løvtræer, som potentielt kan være levested for flagermus. For at tage hensyn til flagermus er 
der sat krav i planrammerne om at gamle løvtræer skal bevares for at beskytte evt. levesteder 
for flagermus. På denne måde sikres hensynene til flagermus.  

• Markfirben: Denne art forekommer især langs kysten i kommunen og der kan være 
indlandsfund. Det vurderes urealistisk at markfirben forekommer i dette område.  

• Spidssnudet frø: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men denne art 
vil ikke kunne overleve i Put and take søerne, hvor der er mange fisk. Den nordligste sø er også 
for stor til spidssnudet frø. Spidssnudet frø kan potentielt forekomme i områdets fugtige 
arealer, men den vil ikke blive påvirket i uhensigtsmæssig grad af aktiviteter og anlæg i 
planområdet.   

• Odder: Denne art kan potentielt anvende Put and take søerne til fødesøgning og rasteområde. 
Arten kan fint sameksistere med de menneskelige aktiviteter i og omkring Put and take søerne, 
shelterplads og ophalingsplads. Arten er oftest nataktiv og er udbredt ved Skjern Å.  

• Ulv forekommer strejfende i kommunen. Projektet vil ikke kunne påvirke denne art.  
• Bæver forekommer ved enkelte vandløb og søer i kommunen. Projektet vil heller ikke påvirke 

denne art.  
 

Konklusion bilag IV-arter 

Det vurderes ikke, at der vil være problemer i at de forekommende bilag IV-arter kan sameksistere 
med udnyttelsen givet af rammebestemmelserne. Dog skal opmærksomheden henledes på, at det er 
realistisk, at der er flagermus i området, og dermed at det er vigtigt at bevare eksisterende gamle 
løvtræer, såfremt disse kan være levested for flagermus. Det sikres gennem kommuneplanrammerne, 
at gamle træer ikke fældes. Det sikres tillige at der stilles krav om, at etablering af bygningen til toilet 
og rensefaciliteter til fisk sker i tilknytning til parkeringsarealet nord for Arnborgvej for at beskytte 
bilag IV-arter mod påvirkning.  

 

Samlet vurdering  
Med udgangspunkt i de modtagne oplysninger er det kommunens foreløbige vurdering, at planen ikke 
i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil skade bilag IV-arter eller arter og naturtyper i 
udpegningsgrundlaget for EF-habitatområder eller fuglebeskyttelsesområder. Det vurderes også, at 
planen ikke vil hindre opnåelse af gunstig bevaringsprognose for arterne eller naturtyperne. En 
nærmere konsekvensvurdering af projektet er derfor ikke påkrævet. Planen vil heller ikke være en 
hindring for realisering af Natura 2000-plan 2016-21 for Skjern Å.  
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