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Foreløbig konsekvensvurdering i fht. etablering af læskur på Hagevej 5, 7160 Tørring 

 
Det ansøgte læskur på Hagevej 5, 7160 Tørring ligger i Landzone og kræver landzonetilladelse efter plan-
lovens § 35. Jævn habitatbekendtgørelsens1 § 8 og 11, skal der foretages en vurdering af, om projektet 
kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området. Ejendommen ligger i det åbne land, og 
er omgivet af landbrugsarealer. 
 
Natura 2000 

Der er ca. 550 meter til nærmeste Natura 2000 område, EF-habitatområde H65: Store Vandskel, Rørbæk 

Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del. 
Udpegningsgrundlaget kan ses på naturstyrelsens hjemmeside: 
www.nst.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_er_Natura_2000, og er følgende: 

1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 

1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 

1355 Odder (Lutra lutra) 

3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 

3260 Vandløb med vandplanter 

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter 

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 

7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 

7230 Rigkær 

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 

9130 Bøgeskove på muldbund 

9190 Stilkegeskove og –krat på mager sur bund 

91D0 *Skovbevoksede tørvemoser 

91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. 

*=prioriteret naturtype 

 

Bilag IV-arter 

Der er ca. 510 meter til nærmeste § 3-område, et overdrev beliggende mod nord, og ca. 570 

meter til nærmeste beskyttede sø/vandhul. Ejedommen ligger indenfor et område, der i kom-

munen planen er udpeget til ”område med særlige småbiotoper”. Her findes særlige småbioto-

per, som jf. retningslinjerne skal bevares, øges i antal og sikres bedre sammenhæng mellem. 

Området her rummer særligt småbiotoper til løgfrø, som er optaget på habitatdirektivets bilag 

IV. Ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, om Bilag IV-arter er der fundet flere bilag IV-arter i om-

rådet. Det drejer sig om arter af padder og flagermus samt markfirben og odder. Hedensted Kommune 
har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet. 
 

 

 

                                           
1 Habitatbekendtgørelsen; BEK nr. 408 af 01. maj 2007 

http://www.nst.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_er_Natura_2000
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Samlet vurdering 

Der er ingen søer eller beskyttede naturtyper i det hele taget, i umiddelbar nærhed af ejen-

dommen, hvorfor der ikke vurderes at være sandsynlighed for, at etablering af læskuret på 

ejendommen vil have negativ betydning for Bilag IV-arter. 

 

Hedensted Kommune vurderer samlet, at det ansøgte læskur, hverken vil indskrænke eller for-

ringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området, eller kunne få negativ indfly-

delse på habitatområdets udpegningsgrundlag.  

 

På denne baggrund vurderes der ikke at være krav om en nærmere konsekvensvurdering af 

projektets virkninger på Natura 2000-områder eller bilag IV arter. 


