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Endelig godkendelse efter naturbeskyttelseslovens § 20 af Rute 21,
etape 1120 Tuse N - Herrestrup og 1130 Herrestrup-Vig N
Vejdirektoratet har med brev af 15. oktober 2007 anmodet By- og Landskabsstyrelsen om endelig godkendelse af ovennævnte vejstrækninger efter Naturbeskyttelseslovens § 20. I brevet henviser direktoratet til den principgodkendelse af projektet, der blev givet med Skov- og Naturstyrelsens
brev af 17. december 1998.
Vejdirektoratet søgte allerede den 7. maj 2007 om en endelig godkendelse.
Den gang svarede Skov- og Naturstyrelsen i brev af 4. juli 2007, at ”For så
vidt angår vejens udformning og beliggenhed vurderes det, at vilkårene er
opfyldt. Når styrelsen alligevel ikke kan give en § 20 godkendelse på det
foreliggende grundlag skyldes det, at belysningen af eventuelle arter omfattet af EU-Habitatdirektivets bilag 4 i forhold til de foreslåede afværgeforanstaltninger er mangelfuld”. Efterfølgende henvistes der til, at det af ansøgningen fremgik, at en kortlægning af relevante arter var igangsat, og at en
rapport efterfølgende ville blive fremsendt. Styrelsen understregede, at en
vurdering gennemført så sent ikke opfyldte habitatreglerne.
Efterfølgende har Vejdirektoratet fået udarbejdet en række supplerende
vurderinger, der er fremsendt til By- og Landskabsstyrelsen. Det er:
Fremsendt sammen med ansøgning 15.10.07:
- Kortlægning af flagermus, Vurdering af behov for afværgeforanstaltninger, 2. udgave, Amphi Consult 11.10.07
- Kortlægning af padder og guldsmede, Vurdering af behov for afværgeforanstaltninger, 4. udgave, Amphi Consult 11.10.07
- Kortlægning af krybdyr, Vurdering af behov for afværgeforanstaltninger, 2. udgave, Amphi Consult 11.10.07
Fremsendt 29.10.07:
- Notat – Afværgeforanstaltninger for Firben, VD 29.10.07
- Brev - Etablering af erstatningsvandhuller, VD 29.10.07
Fremsendt 31.10.07:
- Kort – Afværgeforanstaltninger Bilag7_afværge_mSNS, Amphi Consult
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Fremsendt 12.11.07:
- Brev – Afværgeforanstaltninger for flagermus, VD 31.10.07
- Skema/internt notat – Sammenstilling af krav stillet i bilag til § 20
principgodkendelse af 1998-12-17og tiltag i projektet for opnåelse af
endelig godkendelse jf. § 20 i Naturbeskyttelsesloven, VD
- Notat – Vedr. Krav til erstatningsvandhuller (1120 og 1130 Tuse N –
Vig N) – Amphi Consult, 12.11.07
Fremsendt 13.11.07:
- Oversigtskort – Afværgeforanstaltninger (afværgeSamletLarge),
Amphi Consult
Med baggrund i det fremsendte har VD og BLST drøftet detaljer i materialet
med henblik på at afklare tvivlsspørgsmål. Det har bl.a. givet anledning til
en række præciseringer om paddevandhullernes størrelser, placeringer og
udformning samt omfanget og typen af afværgeforanstaltninger for flagermus. Præciseringerne fremgår bl.a. af mail fra Agnete Jørgensen, VD til
Martin Schneekloth, BLS dateret henholdvis 13. og 14.11.2007.
På dette grundlag kan By- og Landskabsstyrelsen give godkendelse af del
af Rute 21, etape 1120 Tuse N-Herrestrup og 1130 Herrestrup-Vig N, under
forudsætning af, at afværgeforanstaltningerne indarbejdes i projektet som
forudsat i ovennævnte materiale.
Godkendelsen gives efter naturbeskyttelseslovens § 20 og Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 1354 af 11. december 2006, ”Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og ledningsanlæg m.v. i det åbne land”.
For så vidt angår erstatningsvandhuller er formålet med deres anlæggelse
at opretholde den økologiske funktionalitet for arterne i området. Opmærksomheden henledes på, at det normalt vil forudsætte, at nye vandhuller
etableres i god tid inden de oprindelige huller og levesteder fjernes eller
påvirkes indirekte.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at der ved anlægsarbejdet kan
fremkomme ikke registrerede fortidsminder m.v. omfattet af museumslovens
§ 27. Denne bestemmelse administreres af Kulturarvsstyrelsen.
Endelig gøres der opmærksom på, at nærværende godkendelse ikke fritager Vejdirektoratet fra at søge øvrige tilladelser, der er nødvendige i henhold til anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Søren Rasmussen
72544810
srs@blst.dk
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Kopi til:
Odsherreds Kommune
Holbæk Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Kulturarvsstyrelsen
Miljøcenter Roskilde
Odsherred Statsskovdistrikt
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