Udkast til screening og væsentlighedsvurdering
Screening for miljøpåvirkninger af vandløbsregulativ for Afløb fra Verninge Mose
Assens Kommune arbejder med revision af vandløbsregulativer efter vandløbslovens bestemmelser. Miljøog Fødevareklagenævnet har i konkrete afgørelser vurderet, at vandløbsregulativer opfylder betingelserne
efter miljøvurderingslovens § 2 stk. 1, nr. 1, litra a) og litra b) og derfor er en plan i miljøvurderingslovens
forstand. Eftersom betingelserne er opfyldt efter miljøvurderingslovens § 2, skal regulativet vurderes efter
lovens § 8 om miljøvurdering.
Assens Kommune vurderer dog, at regulativet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 8, stk. 2.
Det vil sige, at regulativet kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene
indeholder mindre ændringer i sådanne planer. Regulativet skal således kun miljøvurderes, hvis regulativet
må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at kunne foretage denne vurdering er regulativ og redegørelse for Afløb fra Verninge Mose blevet
screenet i henhold til kriterierne i lovens Bilag 3. Screening og screeningens konklusion indgår som en del af
regulativets redegørelse.

Regulativ for Afløb fra Verninge Mose
Revideret regulativ for Afløb fra Verninge Mose omfatter åbne strækninger. Regulativet erstatter det
gældende regulativ fra den 9. november 1993 vedtaget af Tommerup Kommune.
Den foreliggende screening af det reviderede regulativ for Afløb fra Verninge Mose er baseret på statens og
kommunens tilgængelige oplysninger om vandområdet, herunder de foreliggende oplysninger om
registrerede Bilag IV-arter.
Forhold, der giver anledning til miljøpåvirkninger.
For at vurdere om en plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal planen vurderes i
forhold til kriterier for bestemmelsen af den sandsynlige betydning af det brede miljøbegreb. Det vil sige:


Biologisk 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 samtlige disse faktorer.

Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold
Nedenstående skema 1,1 henviser til punkt 1) og 2) i lovens Bilag 3, dvs. kriterier, der skal anvendes ved
vurdering af, om en plan kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Regler om miljøvurdering

1

2

3

Nej

Bliver planen udarbejdet inden
for Landbrug, skovbrug, fiskeri,
energi, industri, transport,
affaldshåndtering,
vandforvaltning,
telekommunikation, turisme,
fysisk planlægning og
arealanvendelse
Og
Fastlægger planen rammerne for
fremtidige anlægstilladelser til de
projekter der er angivet i lovens
Bilag 1 / 2
Er der alene tale om en plan, der
kun fastlægger anvendelsen af
mindre områder på lokalt plan
eller mindre ændringer i
eksisterende planer – indenfor de
i punkt 1 nævnte planer

Medfører planen krav om en
vurdering af virkning på et
internationalt
naturbeskyttelsesområde

Ja

X

Bemærkninger
Herunder begrundelse for vurdering,
henvisning til hvordan vurderingen
allerede indgår, i andre planer, lovgivning
mv. og/eller uddybning af hvad der bør
undersøges nærmere, samt eventuelle
afværgeforanstaltninger.
Vandløbsregulativet udgør
forvaltningsgrundlaget for det
pågældende vandløb eller
vandløbssystem.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har
fastlagt, at vandløbslovens § 12
omhandlende vandløbsregulativernes
indhold betyder, at et vandløbsregulativ
anses som en plan for
administrationsgrundlaget for
arealanvendelsen af vandløbet.

X

X

Det reviderede regulativ for Afløb fra
Verninge Mose, beskriver
vedligeholdelsen af vandløbet inden for
regulativets område. Et afgrænset
område, der for en stor dels
vedkommende er en revision af et
eksisterende regulativ, med tilsvarende
bestemmelser.
Planen medfører som udgangspunkt en
miljøvurdering. Denne
væsentlighedsvurdering vil vise om en
egentlig konsekvensvurdering er
nødvendig.
Afløb fra Verninge Mose er et tilløb til
Holmehave Bæk, der igen er tilløb til
Odense Å.
Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og
Lindved Å er udpeget som Natura2000
område nr. 114, habitatområde nr. 98.
Fra Afløb ved Verninge mose til N2000
området er der en afstand på 6,2 km i
luftlinje, men da vandløbet er slynget er
vandets vej længere inden det når ud i
Odense Å.
På udpegningsgrundlaget er blandt andet
Tykskallet malermusling og pigsmerling,
begge er arter, der kræver rent vand.

4

Udarbejdes planen for et konkret
projekt, hvor der også skal
udarbejdes VVM?

Assens Kommune vurderer at regulativet
ikke vil påvirke N2000 området i negativ
retning.
Hvis ja udarbejdes miljø rapporten for
planen og miljørapporten for VVM
sammen.

X

Skema 1.2
Planens arealanvendelse og forhold til
planhierarkiet

1
2

3

4

Nej

Forudsætter planen ændringer af
kommuneplanen?
Forudsætter planen ændringer af
eksisterende lokalplan for
området? eksisterende planer –
indenfor de i punkt 1 nævnte
planer
Forudsætter planen ændring af
den eksisterende
arealanvendelse?
Forudsættes planen gennemført
for at danne grundlag for
gennemførelsen af anden
lovgivning (f.eks.
affaldshåndtering, klimatilpasning
eller vandbeskyttelse)

Ja

Bemærkninger
Begrundelser for vurdering, henvisning til
hvorledes vurderingen allerede indgår,
eksempelvis i andre planer, lovgivning
mv. og/eller uddybning af hvad der bør
undersøges nærmere, samt eventuelle
afværgeforanstaltninger.

X
X

X

X

Skema 1.3

Bør undersøges

1. Ressourcer – planens betydning for/ påvirkning af
Arealressourcen (anvendelse/
X
arealforbrug/ ændring af

Stor påvirkning

Mindre påvirkning

Ingen påvirkning/ikke
relevant

Vurderes det som en mulighed, at
planen kan få en indvirkning på
miljøet med hensyn til følgende
kriterier (sættes kryds i ”stor
påvirkning” skal forholdene nøjere
vurderes jf. skema 2)

Bemærkninger Begrundelser
for vurdering, henvisning til
hvorledes vurderingen
allerede indgår, eksempelvis
i andre planer, lovgivning
mv. og/eller uddybning af
hvad der bør undersøges
nærmere, samt eventuelle
afværgeforanstaltninger.
Regulativet giver ingen
anlægsmæssige ændringer i

arealanvendelsen, herunder
indskrænkning af landbrugsjord)?
Indebærer planen behov for at
X
sætte restriktioner/ begrænsninger
for anvendelsen af naboarealer,
udover hvad der fremgår af
gældende kommuneplan og
lokalplaner?
Råstoffer, eller en fremtidig
X
udnyttelse af udlagte
råstofområder?
Vandforbrug, herunder særligt i
X
forhold til drikkevandsforsyningen?
Hindring af fremtidig anvendelse af X
områdets råstoffer og grundvand?
2. Vand og Natur – planens betydning for/ påvirkning af:
a. Natura 2000-områder eller X
EFfuglebeskyttelsesområder?

b. Beskyttede arter (Bilag IVarter)?

X

forhold til situationen i
området.
Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant

Som beskrevet tidligere
ligger N2000 område 114 ca.
6.2 km væk.
Nærmeste
fuglebeskyttelsesområde er
Odense fjord der ligger 19
km mod nordvest.
Assens Kommune vurderer i
begge tilfælde at den lille
vandmængde, der i øvrigt er
uændret i forhold til den
nuværende situation, som
kommer fra Afløb ved
Verninge Mose til N2000 og
beskyttelsesområdet, ikke
påvirker
beskyttelsesområderne
negativt. Vandkvaliteten
vurderes at være
tilnærmelsesvis uændret.
Disse forhold samt den
forholdsvis store afstand til
begge områder, gør at
Assens kommune vurderer
at planen ikke giver nogen
negativ påvirkning af de
nævnte områder.
Assens Kommune har udført
en databasesøgning af
registrerede Bilag IV-arter på
www.arter.dk og Naturbasen
(fugle og natur). På grundlag
af søgningen er udarbejdet

et kort over lokalisering af
registrerede Bilag IV-arter
samt en
påvirkningsvurdering.
Derudover er udarbejdet en
påvirkningsvurdering af Bilag
IV-arter, som ikke er
registreret i området, men
som vurderes at kunne
findes i området.

c. §3-arealer (beskyttede
naturtyper)?

X

d. Muligheden for at etablere
et naturreservat eller en
naturpark?

X

e. Skovarealer, herunder
fredskov?

X

f.

Flora og fauna i øvrigt?

Kort og vurderingerne findes
sidst i screeningen.
Det reviderede regulativ
ændrer ikke på vandløbets
beskyttelsesstatus efter
naturbeskyttelsesloven.
Ligesom det ikke påvirker de
tilstødende § 3-arealer.

X

Det reviderede
vandløbsregulativ forhindrer
ikke eventuelle tiltag i
forhold til naturreservat eller
en naturpark.
Det reviderede regulativ har
ingen betydning/påvirkning
af skovarealer
For målsatte vandløb skal
der efter EU´s
vandrammedirektiv opnås
god økologisk tilstand i
vandløbet senest i 2027. God
økologisk tilstand vurderes
på grundlag af fauna, planter
og fisk.
Skæring af grødevækst i
vandløbet sker med henblik
på at sikre vandløbets
afvandingsevne, men
påvirker samtidig vandløbets
naturlige tilstand og
udvikling og dermed den
økologiske tilstand.
I det reviderede
vandløbsregulativ er der lagt
vægt på at kunne målrette
vandløbsvedligeholdelsen.

Beskrivelsen af
grødeskæringen i det
reviderede vandløbsregulativ
balancerer samtidig hensyn
til afvanding og miljø
gennem bestemmelser om
metode og mængden der
skal skæres.

g. Økologiske forbindelser
(herunder
spredningskorridorer)?

X

Resultaterne af et
igangværende
grødeskæringsforsøg skal
evalueres og eventuelt
implementeres i regulativet
som et tillægsregulativ for
Afløb fra Verninge Mose, så
den fremtidige grødeskæring
i vandløbet forbedrer
muligheden for at opnå
målopfyldelse end den
nuværende
regulativbeskrevne
grødeskæring.
Vandløbet er besigtiget, og
er på nuværende tidspunkt
domineret af vandpest. Af
egentlige vandplanter er der
fundet vandstjerne.
Desuden findes følgende
amfibiske planter:
Ærenpris, Smalbladet
mærke, Lysesiv og
Brøndkarse.
Vandløbsvedligeholdelsen i
det reviderede
vandløbsregulativ indebærer
grødeskæring, som berører
spredningskorridorer ved
beskæring af
brinkvegetation.
Vedligeholdelsen tager højde
for at
spredningsmulighederne
bevares, ved at bibeholde
brinkvegetation på den ene
brink. Vedligeholdelsen
vurderes dermed ikke til at
påvirke de økologiske
forbindelser og

h. Lavbundsarealer, herunder
mulighed for at genskabe
eller etablere nye
vådområder?

X

i.

Vand- og naturplaner,
herunder hvorvidt planen
vil vanskeliggøre opfyldelse
af vand- eller naturplan?

X

j.

Vandløbets målsætning/
faunaklasse

X

spredningskorridorer
betydeligt.
Endeligt vurderer Assens
Kommune at Afløb fra
Verninge Mose ikke fungerer
som økologisk forbindelse
mellem to eller flere Natura
2000 områder.
Vedtagelse af regulativet vil
ikke have indvirkning på
muligheden for at genskabe
vådområder, ligesom det
ikke har nogen effekt på
lavbundsudpegningen.
Afløb fra Verninge Mose er
ikke omfattet af
vandplanerne. Det munder
ud i det målsatte vandløb
Holmehave Bæk, som er en
del af vandplanlægningen.
Det er derfor vigtigt at sikre
at det vand der ledes til det
målsatte vandløb ikke
forringer muligheden for
målopfyldelse her.
Assens Kommune vurderer
at en grødeskæring af de
tidligere afvandingskanaler
ikke medfører en påvirkning
der hindrer målopfyldelse i
Holmehave Bæk.
Vandområdeplaner jf.
vandrammedirektivet og lov
om vandplaner skal
forebygge forringelse af den
økologiske tilstand i
vandløbene.
Afløb fra Verninge mose er
ikke omfatte af
vandplanerne, men er et
tilløb til Holmehave Bæk der
er omfattet.
Der kan gives tilladelse til en
aktivitet, der medfører
forringelse af tilstanden,
men aktiviteten skal nægtes,
såfremt et vandområde
(f.eks. et vandløb) ikke kan
opnå god økologisk tilstand.

Regulativet vil ikke give en
ændring i den mængde vand
der afledes fra området.
Som beskrevet i 2i herover
vurderer kommunen at
grødeskæring i Afløb fra
Verninge Mose ikke påvirker
muligheden for at
Holmehave Bæk kan opnå
målopfyldelse.

k. Vandløb, herunder
X
ændring af skikkelse,
dimension, rørlægning,
åbning af rør mv.?
l. Kendte drænforhold/
X
drænrør i området,
herunder om disse
beskadiges?
m. Etablering af
X
regnvandsbassin?
n. Udledning af overfladeX
eller spildevand til
vandløb?
o. Bortskaffelse af regnvand/ X
overfladevand?
3. jord og grundvand – planens betydning for/ påvirkning af:
a. Grundvandsforhold,
X
herunder
drikkevandsinteresser og
risiko for forurening og
nedsivning?
b. Eksisterende
X
jordforurening?
c. Risiko for jordforurening?
X
4. Landskab – planens betydning for/ påvirkning af:
a. Frede arealer
X
(fredningssager og
Exnerfredninger) eller
andre bevaringsværdier
herunder træer og
områder?
b. Bygge- og beskyttelsesliner X
NBL §§ 15- 29 (strand-, å-,
sø-, skov-, kirke- og
fortidsmindelinie)?

Regulativet beskriver
hvordan der opretholdes en
uændret afstrømning.
En vedtagelse af regulativet
vil ikke ændre de dræn der
ligger i området.
Ikke relevant i forhold til
planen
Ikke relevant i forhold til
planen
Ikke relevant i forhold til
planen
Regulativet ændrer ikke på
forhold der berører
grundvand og
grundvandsdannelse
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant

c. Landskabelig værdi,
X
overordnet
landskabsstruktur,
herunder
landskabskaraktermetoden
?
d. Bynær natur og rekreative
X
områder, herunder grøn
hovedstruktur?
e. Skovarealer som
X
landskabselement
herunder fredskov?
f. Geologisk værdifulde
X
områder?
g. Visuel påvirkning i øvrigt
X
(landskab, bymiljø,
terrænforhold mv.)?
5. Kulturarv og kulturmiljøer – planens betydning for/ påvirkning af:
a. Fredede og
X
bevaringsværdige
bygninger?.
b. Beskyttede diger?
X
c. Værdifulde kulturmiljøer / - X
områder?
d. Kirkeindsigtsområder?
X
e. Fortidsminder?
X
f. Arkæologiske
X
kulturminder?
6. Trafik – planens betydning for/ påvirkning af
a. Trafikale konsekvenser i
X
området, herunder
tilgængelighed, belastning
og fremkommelighed?
b. Trafikale konsekvenser på
X
omgivelserne?
c. Trafiksikkerhed?
X
d. Kollektiv transport?
X
7 Miljø – planens betydning for/ påvirkning af
a. Overskrides vejledende
X
støjgrænser fra omgivelser
(herunder trafikstøj)?
b. Overskrides vejledende
X
støjgrænser på omgivelser
(herunder trafikstøj)?
c. Vibrations gener/komfort? X
d. Luftforurening, herunder
X
partikler, støv og lugt
gener?
e. Affaldstyper og mængder
X

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant

 Farligt affald?
 Andet affald?
 Spildevand (slam)?
f. Bortskaffelse af affald og
X
spildevand, herunder
ændringer af bestående
ordninger?
g. Særlig risiko for uheld,
X
herunder ulykker eller fare
for menneskers sundhed?
8. Klima – planens betydning for/ påvirkning af:
a. CO2-udledning?
X
b. Energiforbrug, herunder
X
energibesparende
foranstaltninger?
c. Tilpasningsbehov (evt. som X
følge af forventet øget
regnmængde, ændret
hyppighed for kraftig
vinde, mv.)?

d. Genanvendelse af affald?
X
e. Muligheder for at sikre
X
mod klimaforandringer og
kraftig nedbør?
9. Befolkning og samfund – planens betydning for/ påvirkning af:
a. Friluftsliv/ rekreative
X
interesser. F.eks. Hvor tæt
det er på grønne områder?

b. Erhvervsliv, herunder
detailhandel (opland,
omsætning,
branchestruktur, adgangen
til uddannelse, arbejde/
indkøb)?
c. Materielle goder
(offentlige
servicefunktioner)
(herunder hvorvidt man er
tæt på/ langt væk)?

X

X

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant

Regulativet skal i sig selv ikke
klimasikres, men angiver
vandløbets vandføringsevne.
En ændring af
vandføringsevnen kræver et
reguleringsprojekt efter
vandløbslovens
bestemmelser.
Ikke relevant
Ikke relevant – se 8.c

Afløb fra Verninge Mose er
beliggende i et område, som
primært består af landbrugsog afgræsningsarealer.
Imellem vandløbet og det
nærliggende vådområde
ligger en offentlig sti, som
ikke påvirkes negativt ved
regulativ revisionen.
I forhold til afvanding har
landbruget en væsentlig
interesse. Der sker ingen
ændringer i vandløbet og
dermed ingen ændring i
afvandingsforholdene.
Ikke relevant

d. Svage grupper/
handicappede, herunder
tilgængelighed til
fællesarealer, pladser og
bygninger?
e. Sociale forhold?
f. Tilgængelighed for
offentligheden (f.eks. hvis
offentlighedens tilgængelig
mindskes/ bedres)?

X

Ikke relevant

X
X

Ikke relevant
Ikke relevant.
Det reviderede regulativ
ændrer ikke på
adgangsforholdene til
vandløbet. Normalt vil der
kun være offentlig adgang til
et vandløb via offentligt
ejede arealer eller veje, hvor
offentligheden har adgang.

g. Utryghed/ kriminalitet?
h. Sikkerhed, herunder
giftpåvirkning, brand- og
eksplosionsfare?
i. Vindforhold, turbulens?
j. Skyggevirkninger/refleksio
n evt. fra bygninger?
k. Lysgener?
l. Nærhed til befolkningstæt
område?

X
X

Ikke relevant
Ikke relevant

X
X

Ikke relevant
Ikke relevant

X
X

Ikke relevant
Ikke relevant

Væsentlighedsvurdering af enkelte punkter, som i screeningen for regulativ Afløb fra Verninge Mose, er
vurderet til at have mindre betydning
I screeningsskemaerne 1.1, 1.2 og 1,3 er langt de fleste parametre vurderet som værende af ingen eller af
ringe betydning. Screeningsskemaerne indeholder enkelte punkter, som er vurderet til at have mindre
betydning. Regulativrevisionens effekt på disse punkter vurderes og kommenteres yderligere herunder:

2.f Flora og fauna i øvrigt.
Assens Kommune vurderer at vandløbsvedligeholdet beskrevet i det reviderede regulativ vil have en
mindre påvirkning på artssammensætningen i Afløb fra Verninge Mose. Vandløbet består af gravede
afvandingskanaler, med ringe fald og dræning til formål. Vandløbets fysiske forhold har tidligere opfordret
til et hårdt vedligehold uden hensynstagen til flora og fauna. Regulativrevisionen beskriver et mere
skånsomt vedligehold, hvor brinkvegetation kun fjernes på vandløbets ene brink ved hver skæring og ved
udløb af dræn, til gavn for flora og fauna.
Vandkvaliteten i vandløbet vurderes ydermere at være af minimum samme kvalitet, som det tidligere har
været og påvirkes ikke af regulativrevisionen. Det nyetablerede vådområde Verninge Mose forventes
endda at bidrage til forbedring af vandkvaliteten i Afløb fra Verninge Mose og i det vand, som udledes til
Holmehave Bæk, med et lavere indhold af kvælstof og næringsstoffer.

Ved besigtigelse af Afløb fra Verninge Mose blev der ikke fundet hverken sjældne vandplanter eller
beskyttede dyrearter.
Assens Kommune vurderer på den baggrund at det beskrevne vedligehold af Afløb fra Verninge Mose ikke
påvirker flora og fauna negativt. Ligeledes vurderes regulativet ikke at have en negativ effekt på
muligheden for målopfyldelse i Holmehave Bæk.

2.g Spredningskorridorer.
Vandløbsvedligeholdelsen i det reviderede vandløbsregulativ indebærer grødeskæring, som berører
spredningskorridorer ved beskæring af brinkvegetation. Vedligeholdelsen tager højde for at
spredningsmulighederne bevares, ved at bibeholde brinkvegetation på den ene brink. Vedligeholdelsen
vurderes dermed ikke til at påvirke de økologiske forbindelser og spredningskorridorer betydeligt.
2.i Forholdet til Vand- og Naturplaner.
Regulativrevisionen omfatter Afløb fra Verninge Mose, som ikke indgår i statens vandplaner.
Afløb fra Verninge Mose er et tilløb til Holmehave Bæk, som er udpeget i statens vandplaner, hvorfor det er
væsentligt at vandløbsvedligeholdelsen i Afløb fra Verninge Mose ikke påvirker muligheden for
målopfyldelse i Holmehave Bæk.
Assens Kommune vurderer at regulativrevisionen for Afløb fra Verninge Mose ikke påvirker hverken flora,
fauna eller vandkvalitet på en negativ måde, som hindrer målopfyldelse i Holmehave Bæk. Afløb fra
Verninge Mose har hverken de dyre- eller plantearter som vil kunne bringe tilstanden i Holmehave Bæk op
på god økologisk tilstand.
Assens Kommune vurderer at en grødeskæring af de tidligere afvandingskanaler ikke medfører en
påvirkning der hindrer målopfyldelse i Holmehave Bæk.
2.j Vandløbets målopfyldelse og faunaklasse
Regulativrevisionen omfatter Afløb fra Verninge Mose, som ikke er udpeget til at opnå målopfyldelse.
Vandløbets faunaklasse er ukendt og den regulativbeskrevne grødeskæring vurderes ikke til at påvirke
faunaklassen negativt. Vandløbet vurderes ikke til at have fysiske forhold som kan opretholde en bestand af
arter som anses for positive i forhold til faunaklassificeringen. Ydermere anses vandløbets hovedformål
som en dræningskanal, som efter al sandsynlighed er tilpasset hård grødeskæring igennem en længere
periode. Regulativrevisionen beskriver et mere skånsomt vedligehold, hvor brinkvegetation kun fjernes på
vandløbets ene brink ved hver skæring og ved udløb af dræn, til gavn for flora og fauna.

Konsekvensvurdering for Natura 2000-områder
Assens Kommune vurderer på baggrund af denne væsentlighedsvurdering, at der ikke skal foretages en
konsekvensvurdering af regulativets påvirkning af Natura 2000-området Odense Å med Hågerup Å, Sallinge
Å og Lindved Å (nr. 114). Hverken vandmængden eller vandkvaliteten som udledes til Natura 2000området fra Afløb fra Verninge Mose ændres i forhold til situationen inden regulativets vedtagelse og
vurderes ikke til at påvirke N2000 område 114. Det vurderes ydermere ikke sandsynligt at grødeskæringen
beskrevet i regulativet påvirker N2000 område 114 negativt.

Assens Kommune vurderer, at det reviderede regulativ ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og
projekter vil påvirke Natura 2000-området.

Konsekvensvurdering for Bilag IV-arter Regulativet indeholder en beskrivelse af det fremtidige vedligehold
for strækningen. Da vedligeholdet består af grødeskæring, som eventuelt kan påvirke dyrelivet i og omkring
strækningen, har Assens kommune undersøgt forekomsten af Bilag IV-arter omkring Afløb fra Verninge
mose ud fra registreringer på Naturbasen (Fugle og Natur) og arter.dk. Databasen hos arter.dk samler data
fra en lang række forskellige databaser, herunder bl.a. Danmarks Miljøportals Database, iNaturalist og
Bugbase. Ved databasesøgningerne og af nedenstående kortmateriale fremgår det, at der ikke er
registreret Bilag IV-arter i Afløb fra Verninge Mose eller i området omkring vandløbet.

Assens Kommune vurderer på denne baggrund at det reviderede regulativ for Afløb fra Verninge Mose ikke
påvirker allerede registrerede arter som er omfattet af habitatdirektivets Bilag IV.

Screening og konsekvensvurdering for sandsynlige Bilag IV-arter
Nedenstående skema indeholder en screening, som undersøger hvorvidt Bilag IV-arter registreret på Fyn
også kan findes ved Afløbet fra Verninge Mose på trods af mangelende registreringer i ovenstående
databasesøgning. Herudover indeholder skemaet Assens Kommunes vurdering af effekten på Bilag IVarterne ved indførelse af regulativet, noteret som positive, neutrale og negative effekter. Arter hvor der
findes mulige negative effekter beskrives yderligere under skemaet. Til screeningen er benyttet data fra
Naturstyrelsens forvaltningsplan for flagermus, arter.dk, Naturbasen, MST, Håndbog om dyrearter på
habitatdirektivets Bilag IV.

Art

udbredelse

Biologi

Trusler/bevaring af
arten

Vurdering af
artens mulige
tilstedeværelse
i området på
trods af
manglende
registrering

Ja
Pattedyr:
Hasselmus
Muscardinus
avellanarius

Odder
Lutra lutra

På Fyn findes hasselmusen i
småskove bestående
primært af løvskov med
undervegetation.
Hasselmusen går i vinterhi
omkring oktober/november
til først på foråret.
Hasselmusen spredes ved at
klatre i vegetationen og
findes sjældent ved
ubevoksede områder.
Bestanden af odder er i
fremgang. Odderen kræver
et stort territorie, med op til
15 km. vandløb. Her
fouragerer og raster den.
Odderen findes
hovedsageligt i
afsidesliggende vandløb,
søer og fjorde.
Bredvegetationen er ofte
tæt og består af krat eller
rørskov.

Negative påvirkninger af
hasselmusens levevilkår
og
spredningsmuligheder
er forbundet med
fragmentering af
skovarealer, fjernelse af
løvskov og levende
hegn.

Etablering af
odderpassager og
bevaring af
brinkvegetation kan
hjælpe på bevaringen af
odderen.

Vurdering af effekt ved
regulativet

Nej
x

x

Begrundelse for vurdering af artens
mulige tilstedeværelse

Hasselmusen er ikke registreret i
Assens Kommune. Der findes ikke
egnede levesteder og eller oplagte
spredningskorridorer ved Afløb fra
Verninge Mose

Neutral: Regulativet har ingen
effekt på bestanden af
Hasselmus eller deres
levesteder. Regulativrevisionen
vedrører ikke skovvandløb
og/eller oplagte
spredningskorridorer.

Odderen er registreret ca. 5 km fra
Afløb fra Verninge Mose. Odderen
er mobil og kræver et stort
fourageringsområde, hvorfor
tilstedeværelsen af odderen ved
Afløb fra Verninge Mose ikke kan
udelukkes. Ved besigtigelse af
vandløbet blev levevilkårene for
odder sandsynliggjorte.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have effekt på
bestandstørrelsen eller
ynglemulighederne for
odderen.
Negativt: Regulativet omfatter
grødeskæring i vandløbet med
maskine. Fjernelse af
brinkvegetationen på en
længere strækning kan have en
negativ påvirkning af odderens
mulighed for at gemme sig og
bevæge sig uset gennem
terrænet.

Marsvin
Phocoena
phocoena

Marsvin er den eneste
almindelige hvalart i
Danmark. Den forekommer
især i farvandet omkring
Fyn og kan findes kystnært i
både saltvand og brakvand.
Marsvinet lever primært af
fisk.

Naturlige fjender og
menneskelig aktivitet
betegnes som trusler for
marsvinet. Det vurderes
at en sikring af
fødegrundlaget kan
hjælpe marsvinet.

x

Opgang af Marsvin til Afløb fra
Verninge Mose anses som
urealistisk.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
levestederne for Marsvin.

Delfin

Delfinen er en sjælden gæst
i de danske farvande. De
lever primært af fisk. Kan
trække flere kilometer op i
floder, men det kræver
større vandløb.

Det vurderes at en
sikring af
fødegrundlaget kan
hjælpe delfinen, når den
gæster Danmark.

x

Opgang af Delfin til Afløb fra
Verninge Mose anses som
urealistisk.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
levestederne for Delfin.

Hvidnæse

Hvidnæsen er den næst
mest almindelige hvalart i
Danmark. Den er registreret
i farvandet omkring Fyn.
Hvidnæsen lever
hovedsageligt af torskefisk
og krebsdyr.

Det vurderes at en
sikring eller forbedring
af fødegrundlaget kan
hjælpe Hvidnæsen, når
den gæster Danmark.

x

Opgang af Hvidnæse til Afløb fra
Verninge Mose anses som
urealistisk.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
levestederne for Hvidnæse.

Øresvin

Øresvin er en meget
sjælden gæst i de danske
farvande og betegnes
normalt ikke som en
hjemmehørende art.

Det vurderes at en
sikring eller forbedring
af fødegrundlaget kan
hjælpe Øresvin, når den
gæster Danmark.

x

Opgang af Øresvin til Afløb fra
Verninge Mose anses som
urealistisk.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
levestederne for Øresvin.

Brunflagermus
Nyctalus noctula

Damflagermus
Myotis dasycneme

Brunflagermus er udbredt
på det meste af Fyn. De
fouragerer over åbne
marker, skov og sø, hvor de
udelukkende fanger
insekter. Brunflagermusen
flyver flere kilometer fra
koloni til
fourageringslokaliteten.
Den danske bestand af
Brunflagermus benytter
udelukkende hule træer
som opholdssteder

Bevaring af løvskov og
opholdssteder i form af
gamle hule træer, gerne
over 2 meter høje,
hjælper
Brunflagermusen.

Damflagermusen fouragerer
over søer, vandløb og
saltvand. Arten benytter
ledelinjer, herunder mindre
vandløb, til at finde
fourageringslokaliteterne.
Damflagermusen
overvintrer primært i
kalkgruber, klippesprækker
og kældre. I
sommerhalvåret opholder
de sig i huse og hule træer.

Damflagermusen er
direkte forbundet til
vandløb og truslerne
indebærer forurening af
vandløb og tilgroning af
vandflader. Fjernelse af
løvskov og store gamle
og hule træer kan også
have negativ virkning på
arten. Ligeledes kan
nedlæggelse eller
fragmentering af
ledelinjer i landskabet
kan påvirke
Damflagermusen.

x

X

Brunflagermus er registreret 5 km
fra Afløb fra Verninge Mose. I
nærheden af vandløbet findes
løvskov og mulige
fourageringslokaliteter.
Ved besigtigelse af vandløbet blev
levevilkårene for Brunflagermus
sandsynliggjorte.

Afløb fra Verninge mose opfylder
levevilkårene for Damflagermusen.
Det anses som sandsynligt at arten
fouragerer ved vandløbet og
benytter nærliggende bebyggelse
som opholdssted. Derudover kan
denne art benytte Afløb fra
Verninge Mose, som ledelinje til
andre fourageringsområder i
nærheden. Damflagermus er
registreret 5 km fra Afløb fra
Verninge Mose.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
levestederne for
Brunflagermus.
Regulativrevisionen vedrører
udelukkende vandløbet og
vegetationen i forbindelse
hermed.
Neutral: Regulativet for Afløb
fra Verninge Mose omfatter
ikke fjernelse af træer og
påvirker dermed ikke
opholdsstederne for
Brunflagermus.
Positivt: Det regulativbeskrevne
vedligehold sikrer åbne
vandflader som skaber
fourageringsmuligheder for
Damflagermusen, da de kan
tage byttet direkte ved
overfladen.
Neutral: Regulativet for Afløb
fra Verninge Mose omfatter
ikke fjernelse af træer og
påvirker dermed ikke
opholdsstederne for
Damflagermus.
Negativt: Det
regulativbeskrevne vedligehold
med maskine på halvdelen af
brinkerne, samt vedligehold i
vandløbet hvert år, vil
kortvarigt påvirke
vandløbsinsekterne og dermed
indirekte på eventuelle
Damflagermus i området.

Dværgflagermus
Pipistrellus pygmaeus

Dværgflagermusen lever i
tæt tilknytning til løvskove
og er almindeligt
forekommende på Fyn.
Opholdssteder omfatter
hule træer, huse, haver,
parker. De fouragerer ved
skovkanter, skovlysninger
og langs levende hegn.

Dværgflagermusen er i
Danmark registreret
som livskraftig (LC). Det
vurderes at bevaring af
løvskov, store gamle
træer og fødeemner
hjælper arten.

x

I nærheden af Afløb fra Verninge
Mose findes oplagte opholdssteder
for Dværgflagermusen. Da arten er
almindelig på Fyn og deres
levevilkår er opfyldte anses det som
sandsynligt at arten kan findes
omkring Afløb fra Verninge Mose.
Arten findes normalt ikke i direkte
forbindelse med vandløb, men en
del af deres føde består af akvatiske
insekter, så fouragering langs
vandløbet anses som sandsynligt.

Neutral: Regulativet omfatter
vedligehold af vandløbet, som
kortvarigt fjerner levesteder for
insekter langs brinkerne.
Vedligeholdelsen vurderes dog
ikke til at påvirke
Dværgflagermusen, da der er
rigeligt med levesteder for
akvatiske insekter i området,
herunder et nærliggende
vådområde.
Neutral: Regulativet vedrører
ikke skovvandløb og vurderes
ikke til at påvirke
Dværgflagermusen negativt.

Sydflagermus
Eptesicus serotinus

Sydflagermusen er meget
almindelig på Fyn. I
Danmark opholder arten sig
udelukkende i huse, både
vinter og sommer.
Fouragerer, især biller, i
nærheden af agerland,
parker eller haver med
trærækker eller
enkeltstående træer.

Sydflagermusen er i
Danmark registreret
som livskraftig (LC). Der
er ikke de store trusler
mor denne art i
Danmark, men fjernelse
af skovkanter, levende
hegn og nedgang i
insektantal kan påvirke
arten negativt.

x

I nærheden af Afløb fra Verninge
Mose findes oplagte opholdssteder
for Sydflagermusen. Da arten er
almindelig på Fyn og levevilkårene
er opfyldte, anses det som
sandsynligt at arten kan findes
omkring Afløb fra Verninge Mose.
Nærmeste registrering er 3,5 km fra
Afløb fra Verninge Mose.

Neutral: Regulativet for
Verninge Mose omfatter ikke
fjernelse af træer, hvorfor
regulativet ikke har påvirkning
på opholdsstederne for
Dværgflagermusen.
Neutral: Regulativet vedrører
ikke oplagte opholdssteder
eller fourageringsområder for
denne art.

Vandflagermus
Myotis daubentonii

Skægflagermus
Myotis mystacinus

Vandflagermusen er
almindelig på Fyn. De
fouragerer især over åbne
vandflader som søer,
vandløb og damme, hvor de
kan tage byttet direkte fra
vandoverfladen.
Vandflagermusen
overvintrer primært i
kalkgruber, klippesprækker
og kældre. I
sommerhalvåret opholder
de sig i hule træer, under
stenbroer eller i huse.
Vandflagermusen følger
ledelinjer fra opholdsstedet
til jagthabitatet.

Skægflagermusen er kun
registreret ét enkelt sted på
Fyn. De fouragerer typisk i
skovkanter, enge, parker og
langs vandløb.
Opholdssteder er
begrænset til bygninger,
kældre og skove. Når de
krydser åbne landskaber
følger de ofte ledelinjer i
landskabet

Vandflagermusen er
direkte forbundet til
vandløb og truslerne
indebærer restaurering
af gamle stenbroer over
vandløb, forurening af
vandløb og tilgroning af
vandflader. Fjernelse af
løvskov og store gamle
og hule træer kan også
have negativ virkning på
arten. Ligeledes kan
nedlæggelse eller
fragmentering af
ledelinjer i landskabet
kan påvirke
Vandflagermusen.
Vandflagermusen er i
Danmark registreret
som livskraftig (LC),
hvorfor truslerne
hovedsageligt er rettet
mod lokale bestande.

Truslerne for
Skægflagermus
indebærer fjernelse af
løvskov, skovkanter og
levende hegn samt
fældning af store gamle
og hule træer. Brud på
eller nedlæggelse af
ledelinjer i landskabet
kan påvirke
Skægflagermusen

Afløb fra Verninge mose opfylder
levevilkårene for Vandflagermus. Da
arten er almindelig på Fyn vurderes
det sandsynligt at den fouragerer
direkte fra vandoverfladen på
vandløbet og benytter den
nærliggende løvskov eller
bebyggelse som opholdssted.
Derudover kan denne art benytte
Afløb fra Verninge Mose, som
ledelinje til andre jagthabitater i
nærheden.
Nærmeste registrering af arten er
3,5 km fra Afløb fra Verninge Mose.

x

x

Skægflagermusen er kun registreret
én enkelt gang på Fyn, i den sydøstlige del. Arten er normalt rimelig
stationær og det vurderes derfor
ikke sandsynligt at Skægflagermusen
hverken findes ved eller migrerer til
Afløb fra Verninge Mose.

Positivt: Regulativet omfatter
grødeskæring, som hjælper
med at holde en åben
vandflade på vandløbet og
skaber dermed
fourageringsmuligheder for
Vandflagermusen, som ofte
tager byttet direkte i
vandoverfladen.
Neutral: Regulativet for Afløb
fra Verninge Mose omfatter
grødeskæring af strækningen,
så vandløbet bevarer en
vandoverflade, hvor
Vandflagermus kan fouragere.
Negativt: Det
regulativbeskrevne vedligehold
med maskine på halvdelen af
brinkerne, samt vedligehold i
vandløbet hvert år, vil
kortvarigt påvirke
vandløbsinsekterne og dermed
indirekte på eventuelle
vandflagermus i området.
Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have negativ effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
levestederne for
Skægflagermusen.

Brandts flagermus
Myotis brandtii

Frynseflagermus
Myotis nattereri

Skimmelflagermus
Vespertilio murinus

Brandts flagermus er
registreret få steder på Fyn.
De opholder sig
hovedsageligt i huse og
fouragerer i skove og
skovbryn. Når de krydser
åbne landskaber følger de
ofte ledelinjer i landskabet.
De er fundet overvintrende
i jyske kalkgruber

Truslerne for Brandts
flagermus indebærer
fældning af store gamle
og hule træer, fjernelse
af skovkanter og
levende hegn. Brud på
eller nedlæggelse af
ledelinjer i landskabet
kan påvirke Brandts
flagermusen

x

Frynseflagermus er
registreret få steder på Fyn,
som anses for små lokale
kolonier. De lever
hovedsageligt i skove, hvor
de også fouragerer, gerne i
nærheden af vand. De er
fundet overvintrende i jyske
kalkgruber.

Truslerne for Langøret
flagermus indebærer
fældning af store gamle
og hule træer, fjernelse
af skovkanter og
levende hegn, fjernelse
af løvskove. Brud på
eller nedlæggelse af
ledelinjer i landskabet
kan påvirke
Frynseflagermusen

x

Skimmelflagermus er
registreret få steder på Fyn.
De fouragerer primært i
åbent landskab og over
søer. Skimmelflagermusen
benytter bygninger som
opholdssteder både
sommer og vinter.

Fjernelse af
opholdssteder

x

Brandts flagermus har ikke gunstige
levevilkår ved Afløb fra Verninge
Mose. Flagermusen opholder sig
hovedsageligt i nærheden af
bebyggelse og skovområder. Det
vurderes derfor ikke sandsynligt at
Brandts flagermus findes ved Afløb
fra Verninge Mose.
Der er én registrering af arten i et
skovområde 5 km væk.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have negativ effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
levestederne for Brandts
flagermusen.

Frynseflagermusen er kun
registreret to gange på Fyn, i den
nordlige og nordvestlige del af øen.
Arten er normalt rimelig stationær
og fundene anses som lokale
kolonier. Levestedet er normalt i
skove. Det vurderes ikke sandsynligt
at Frynseflagermusen findes ved
Afløb fra Verninge Mose. Den
nærmeste registrering af arten
findes i et lille skovområde over 30
km væk.
Afløb fra Verninge mose opfylder
levevilkårene for Skimmelflagermus.
Selvom arten er sjælden på Fyn kan
det ikke afvises at den kan
fouragerer i det åbne landskab og
benytter nærtliggende bebyggelse
som opholdssted.
Skimmelflagermusen strejfer vidt
omkring og kan foretage længere
træk.
Nærmeste registrering er gjort 20
km fra Afløb fra Verninge Mose.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have negativ effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
levestederne for
Frynseflagermusen. Regulativet
vedrører ikke skovvandløb
og/eller oplagte opholdssteder
og fourageringslokaliteter.

Neutral: Regulativet påvirker
ikke ledelinjer i landskabet,
fældning af træer eller
skovkanter og vurderes derfor
ikke til at have negativ effekt på
arten.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have negativ effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
opholdsstederne for
Skimmelflagermusen.

Langøret
flagermus
Plecotus auritus

Troldflagermus
Pipistrellus nathusii

Pipistrelflagermus
Pipistrellus pipistrellus

Langøret flagermus
fouragerer primært i tæt
skov, hvor de kan tage
insekter direkte fra
vegetationen. De benytter
åbne store bygninger og
hule træer som
opholdssteder. Langøret
flagermus flyver normalt
ikke over lange afstande.

Truslerne for Langøret
flagermus indebærer
fældning af store gamle
og hule træer, fjernelse
af skovkanter og
levende hegn, fjernelse
af løvskove.

x

Afløb fra Verninge mose opfylder
levevilkårene for Langøret
flagermus. Nærmeste registrering af
arten findes 5 km fra Afløb fra
Verninge Mose og det anses for
sandsynligt at den kan findes i
skovområdet, men ikke i direkte
forbindelse med vandløbet.
Langøret flagermus vil primært
opholde sig ved åbne bygninger og
fouragere ved løvskoven.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have negativ effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
opholdsstederne for Langøret
flagermus.

Troldflagermus fouragerer
primært i ældre løvskov,
langs skovveje, skovkanter
og skovlysninger, men også
ved søer og vandløb. Om
natten kan de findes mange
steder i landskabet, selv
langt fra skoven. De
benytter bygninger og
gamle træer som
opholdssteder. I træerne vil
de ofte benytte gamle
spættehuller.

Truslerne for
Troldflagermusen
indebærer fældning af
store gamle og hule
træer, fjernelse af
skovkanter og levende
hegn, fjernelse af
løvskove.

x

Afløb fra Verninge mose opfylder
levevilkårene for Troldflagermusen.
Det anses som sandsynligt at arten
fouragerer ved vandløbet om natten
og benytter nærliggende bebyggelse
eller løvskoven som opholdssted.
Troldflagermus fouragerer på
akvatiske tovingede insekter og
vårfluer, som sandsynligvis findes
ved Afløb fra Verninge Mose.
Troldflagermus er registreret 5 km
fra Afløb fra Verninge Mose.

Neutral: Regulativet omfatter
vedligehold af vandløbet, som
delvist og midlertidige
reducerer mulige levesteder for
insekter, herunder de akvatiske
tovingede insekter og
eventuelle vårfluer. Det
vurderes dog at
grødeskæringen efterlader
rigeligt med levesteder og
dermed ikke påvirker
Troldflagermusens
fødegrundlag væsentligt.

Pipistrelflagermusen lever i
tilknytning til bebyggelse,
skove, haver og parker. Den
foretrækker vandrige
områder og er ofte
tilknyttet løvskov. Arten er
ikke observeret i Assens
Kommune, men findes
spredt ud på Fyn.
Fouragerer i nærheden af
skove.

Truslerne for
Pipistrelflagermusen
indebærer fældning af
store gamle og hule
træer, fjernelse af
skovkanter og levende
hegn, fjernelse af
løvskove.

x

Afløb fra Verninge mose opfylder
levevilkårene for
Pipistrelflagermusen. Selvom arten
ikke er registreret i Assens
Kommune vurderes det sandsynligt
at arten fouragerer ved vådområdet
og vandløbet samt benytter
nærliggende bebyggelse eller
løvskoven som opholdssted.
Pipistrelflagermusen er registreret
14 km fra Afløb fra Verninge Mose.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have negativ effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
opholdsstederne for
Troldflagermus.
Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have negativ effekt på
levevilkårene,
bestandstørrelsen eller
opholdsstederne for
Pipistrelflagermusen.

Padder:
Stor
vandsalamander
Triturus cristatus

Klokkefrø
Bombina bombina

Løvfrø
Hyla arborea

Stor Vandsalamander lever
på land størstedelen af året,
men er tæt knyttet til
vandhuller i yngletiden. Stor
Vandsalamander findes ikke
i vandløb.

Forurening af vandhuller
og udsætning af fisk i
vandhuller.

Klokkefrøen findes i enkelte
vandhuller på Fyn. Arten
bevæger sig ikke længere
end nogle få hundrede
meter fra vandhullerne,
hvor de har yngleplads.

Forringelse af yngle- og
opholdssteder

Løvfrøen findes i enkelte
vandhuller på Fyn. Arten
kan bevæge sig forholdsvist
langt fra vandhullet og kan
kolonisere nye vandhuller.
Løvfrøen tilbringer det
meste af tiden på land, hvor
de findes siddende oppe i
vegetationen, som buske og
høje urter.

Forringelse af
vandhuller, levende
hegn og skovbryn

Det vurderes sandsynligt at Stor
Vandsalamander kan findes i det
nærliggende vådområde Verninge
Mose. Det nærmeste registrerede
fund af arten er gjort 4 km væk ved
en skovsø. Stor vandsalamander
findes dog ikke ved vandløb, så det
er usandsynligt at finde den ved
Afløb fra Verninge Mose.

x

x

x

Det vurderes usandsynligt at
Klokkefrøen migrerer til eller findes
ved Afløb fra Verninge Mose eller
vådområdet Verninge Mose. Den
eneste registrering i Assens
Kommune er en fejlregistrering af
Faaborg-Midtfyns kommune, som i
øjeblikket forsøger at få fundet
fjernet. Arten bevæger sig ikke langt
fra ynglepladserne og med den
nærmeste verificerede registrering
22 km væk vurderes migration
usandsynligt.
Det vurderes sandsynligt at løvfrøen
kan kolonisere vandhuller ved
vådområdet Verninge Mose. Den
nærmeste registrering af arten
findes 4,5 km væk, hvilket ikke
anses som en fuldstændig urealistisk
migrationsafstand for løvfrøen, dog
findes der ikke mange egnede
biotoper på strækningen, hvilket
forringer spredningskorridoren. Det
anses som sandsynligt at løvfrøen
kan benytte brinkvegetationen ved
Afløb fra Verninge Mose som
opholdssted.

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have negativ effekt på
ynglemulighederne,
levevilkårene eller
bestandstørrelsen for Stor
Vandsalamander.
Neutral: Regulativet omfatter
grødeskæring i vandløbet.
Afløb fra Verninge Mose er
hverken forbundet med
vådområdet eller vandhuller i
området, hvorfor vandstanden
og ynglemuligheden i disse ikke
vil påvirkes af grødeskæringen.
Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have effekt på
ynglepladser,
fourageringslokaliteter eller
bestandstørrelsen af
Klokkefrøen.

Neutral: Regulativet omfatter
grødeskæring i vandløbet.
Afløb fra Verninge Mose er
hverken forbundet med
vådområdet eller vandhuller i
området, hvorfor vandstanden,
opholdssteder og
ynglemuligheden i disse ikke vil
påvirkes af grødeskæringen.
Negativt: Det
regulativbeskrevne vedligehold
vedrører brinkvegetation hvor
løvfrøen teoretisk kan opholde
sig.

Spidssnudet frø
Rana arvalis

Springfrø
Rana dalmatina

Spidssnudet frø er afhængig
af gode levesteder i
nærheden af vandhullet. De
opholder sig på enge, moser
og fugtige græsmarker i
nærheden af deres
ynglevandhuller.

Springfrøen er mere
udbredt på tørre habitater
end de øvrige arter.
Springfrøen benytter ofte
vandhuller i nærheden af
løvskov som ynglepladser.

Forringelse af eller
udsætning af fisk i
ynglevandhuller samt
afvanding af moser og
enge udgør en trussel
for Spidssnuet frø.

Forringelse af vandhuller
eller udsætning af fisk i
ynglevandhuller samt
fjernelse af løvskove
anses som trusler for
Springfrøen.

Det vurderes sandsynligt at
Spidssnudet frø kan findes i det
nærliggende vådområde Verninge
Mose. Det nærmeste registrerede
fund af arten er gjort 6 km væk.
Spidssnudet frø findes dog ikke ved
vandløb, så det er usandsynligt at
finde den ved Afløb fra Verninge
Mose.

x

Det kan ikke udelukkes at Springfrø
benytter vandhuller ved
vådområdet Verninge Mose som
ynglevandhuller. Den nærliggende
løvskov kan fungere som
opholdssted for arten.

x

Neutral: Regulativet vurderes
ikke til at have negativ effekt på
ynglemulighederne,
levevilkårene eller
bestandstørrelsen for
Spidssnudet frø.
Neutral: Regulativet omfatter
grødeskæring i vandløbet.
Afløb fra Verninge Mose er
hverken forbundet med
vådområdet eller vandhuller i
området, hvorfor vandstanden
og ynglemuligheden i disse ikke
vil påvirkes af grødeskæringen.
Neutral: Regulativet for Afløb
fra Verninge Mose påvirker dog
ikke Verninge Mose, oplagte
fourageringssteder,
opholdssteder eller
ynglelokaliteter for Springfrø.

Springfrøen findes dog ikke ved
vandløb, så det er usandsynligt at
finde den ved Afløb fra Verninge
Mose
Den nærmeste registrering af arten
findes 9 km væk.

Strandtudse
Bufo calamita

Strandtudsen kan findes
både langs kyster og inde i
landet. Den foretrækker
ofte kystnære vandhuller,
men kan også yngle i
vandhuller med begrænset
bevoksning inde i landet.
Spredningen af
strandtudsen foregår
normalt inden for en
afstand af få kilometer fra
allerede kendte lokaliteter.
Strandtudsen foretrækker

Forringelse af
ynglevandhuller i
forbindelse med
vandstandssænkning
eller dræning. Høj
bevoksning nær
fourageringsområder og
ynglevandhuller

x

Det vurderes usandsynligt at
Strandtudsen migrerer til eller
findes ved Afløb fra Verninge Mose
eller vådområdet Verninge Mose.
Den nærmeste registrering af arten
findes 16 km væk og arten bevæger
sig ikke langt fra ynglevandhullerne.
Den forholdsvis høje bevoksning i
området er ugunstigt for
Strandtudsen som opholds- og
levested.

Neutral: Regulativet berører
ikke sandsynlige opholdssteder,
ynglevandhuller eller
fourageringslokaliteter for
Strandtudsen.

Grønbroget tudse
Bufo viridis

Krybdyr:
Markfirben
Lacerta agilis

Hvirvelløse dyr:
Grøn
mosaikguldsmed
Aeshna viridis

åbne arealer uden eller med
meget lav bevoksning som
opholdssteder.
Ynglelokaliteterne
begrænses til lysåbne
vandhuller, grusgrave og
større næringsfattige søer.
Grønbroget tudse findes
hovedsageligt langs kysten.
Den foretrækker nye
vandhuller eller vandhuller
med meget lav bevoksning.
Grønbroget tudse opholder
sig i nærheden af
vandhullerne.

x

Det vurderes usandsynligt at
Grønbroget tudse migrerer til eller
findes ved Afløb fra Verninge Mose
eller vådområdet Verninge Mose.
Den nærmeste registrering af arten
findes i nær kysten 16 km væk. Den
forholdsvis høje bevoksning i
området er ugunstigt for
Grønbroget tudse som opholds-,
yngle- og levested.

Neutral: Regulativet berører
ikke sandsynlige opholdssteder,
ynglevandhuller og
fourageringslokaliteter for
Grønbroget tudse.

Markfirben er findes typisk i
tilknytning til tørre og
soleksponerede lokaliteter.
Typiske lokaliteter omfatter
bl.a. diger, vejskråninger,
heder, overdrev og
strandenge. Det er en
nødvendighed at arten kan
udruge sine æg på
solbeskinnede bart jord
eller sand, ofte i nærheden
af sydvendte skråninger.

Forringelse af
levesteder, ofte fordi
disse fjernes eller bliver
tilgroet.

x

Det vurderes ikke sandsynligt at
Markfirbenet kan findes i området
omkring Afløb fra Verninge Mose og
slet ikke i direkte forbindelse med
vandløbet. Området er generelt
vådt og der er tilmed etableret et
vådområde nær Afløbet fra
Verninge Mose.

Neutral: Regulativet vedrører
ikke lokaliteter som opfylder
overlevelseskravene for
Markfirben og/eller oplagte
opholdssteder og
fourageringslokaliteter.

Grøn mosaikguldsmed er
registreret få gange på Fyn.
De kan findes strejfende på
mange forskellige
naturtyper. Dog strejfer
arten ofte i nærheden af
skov med skovlysninger og i
skovkanter. Denne art
yngler udelukkende på
lokaliteter med krebseklo.

Forringelse af
ynglelokaliteter med
planten krebseklo som
konsekvens af tilgroning
af vandhuller og søer

x

Der er ikke registreret eller fundet
krebseklo i forbindelse med
besigtigelse af området ved Afløb
fra Verninge Mose. Eventuelle fund
af Grøn Mosaikguldsmed anses som
strejfende individer. Det vurderes
usandsynligt at Grøn
mosaikguldsmed yngler og findes i
området.

Neutral: Regulativet medfører
ikke tilstandsændringer for søer
eller egnede lokaliteter for
Grøn mosaikguldsmed eller
krebseklo. Regulativet påvirker
ikke sandsynlige opholdssteder,
ynglevandhuller eller
fourageringslokaliteter for Grøn
mosaikguldsmed.

Mnemosyne
Parnassius
mnemosyne

Tykskallet
malermusling
Unio crassus

Mnemosyne er ikke
registreret på Fyn siden
1943. Sandsynligheden for
genindvandring til Danmark
og Fyn anses som værende
ringe.

Tilgroning af levesteder
og ændret skovdrift

Tykskallet malermusling er
fundet i Odense Å systemet.
Holmehave Bæk er udpeget
som potentielt levested og
der er i år 2000 fundet
tomme skaller i dette
vandløb.

Vandløbsvedligeholdelse
kan påvirke Tykskallet
malermusling negativt
ved oprensning og
opgravning af
vandløbet.
Sandvandring i
vandløbet har en
negativ indflydelse på
muslingen og derfor bør
udretning af vandløbene
og erosion fra brinkerne
undgås.

x

x

Der er 8 km til nærmeste
registrering af Grøn
mosaikguldsmed.
Det vurderes usandsynligt at
Mnemosyne geninvandrer, yngler
eller opholder sig i området omkring
Afløb fra Verninge Mose.

Holmehave Bæk er udpeget som
potentielt levested og der er
tidligere fundet tomme skaller i
dette vandløb. Afløb fra Verninge
Mose er forbundet med Holmehave
Bæk og på denne baggrund kan det
ikke udelukkes at findes i Afløb fra
Verninge Mose.

Neutral: Regulativet vedrører
ikke sandsynlige lokaliteter for
Mnemosyne.

Neutral: Regulativet vedrører
ikke lokaliteter, som er udpeget
som potentielle levesteder for
Tykskallet malermusling. Det
vurderes derfor at regulativet
ikke har en negativ effekt på
ynglemulighederne,
levevilkårene eller
bestandstørrelsen for
Tykskallet Malermusling.
Negativt: Regulativet omfatter
grødeskæring i vandløbet med
maskine. Opgravning af
potentielle levesteder i
forbindelse med vedligehold vil
have en negativ påvirkning på
Tykskallet malermuslings
levevilkår på strækningen.
Negativt: Regulativet omfatter
vedligehold af vandløbet, som
kan medføre kortvarig
sandvandring i Afløb fra
Verninge Mose og ned til
Holmehave Bæk.
Sandvandringen har en negativ
indvirkning på potentielle
levesteder.

Planter:
Mygblomst
Liparis loeselii

Krybende
sumpskærm
Apium repens

Mygblomsten findes på Fyn
hovedsageligt kystnært.
Den vokser i kalkrige moser
og fugtige enge som ikke
oversvømmes med
næringsrigt vand. Fugtige
lavninger i klitter og
rørsumpe er også egnede
levesteder for
mygblomsten.

Kendte trusler består i
forringelse af
levestederne som
udtørring, dræning,
opdyrkning og
tilgroning.

x

Det seneste fund af
Krybende sumpskærm på
Fyn er registreret i 2009 i
Odense Kommune. Arten
kræver næringsrige
vandhuller uden høj
vegetation, som kan
overskygge den.

Kendte trusler består i
forringelse af
levestederne som
dræning og tilgroning.

x

Der findes ikke egnede habitater for
Mygblomsten ved afløb fra Verninge
Mose. Lokaliteten er ikke kystnær,
den nærliggende eng Verninge
mose oversvømmes ofte med
nærringsrigt vand og der findes
vedplanter. Jordbundsforholdene er
ikke kalkrige i området. Den eneste
kendte lokalitet for arten i Assens
Kommune er på Helnæs, 20 km.
væk.
Afløb fra Verninge mose eller
vådområdet Verninge Mose
opfylder ikke levevilkårene for
Krybende sumpskærm.
Den forholdsvis høje bevoksning i
området er ugunstigt habitat for
Krybende sumpskærm.

Neutral: Regulativet vedrører
ikke egnede habitattyper for
Mygblomsten. Det vurderes
derfor at regulativet ikke har en
negativ effekt på egnede
lokaliteter, levevilkår eller
bestandstørrelse for
Mygblomst.

Neutral: Regulativet vedrører
ikke egnede habitater for
Krybende sumpskærm. Det
vurderes derfor at regulativet
ikke har en negativ effekt på
egnede lokaliteter, levevilkår
eller bestandstørrelse for
Krybende sumpskærm.
Neutral: Regulativet omfatter
grødeskæring i vandløbet.
Afløb fra Verninge Mose er
hverken forbundet med
vådområdet eller vandhuller i
området, hvorfor vandstanden
ikke påvirkes af
grødeskæringen.

Effektvurdering af regulativet på Bilag IV-arter, som trods manglende registreringer, vurderes som værende
sandsynlige forekommende arter i området i og omkring Afløb fra Verninge Mose, og hvor der kan være en
negativ effekt af regulativet:
Odder: Ved besigtigelse af området blev det konstateret at Afløb fra Verninge Mose består af tydeligt
gravede drænkanaler med et meget lille fald. Vandløbet og de omkringliggende arealer vurderes som
egnede til odderens tilstedeværelse og fouragering. Regulativet beskriver et vedligehold af vandløbet, hvor
brinkvegetation udelukkende fjernes på den ene brink hvert år, hvilket vil muliggøre odderens
tilstedeværelse og mulighed for at søge i skjul på én brink. Påvirkningen af det regulativbeskrevne
vedligehold vil være midlertidigt, og det vurderes ydermere ikke til at påvirke odderens
fourageringsmuligheder negativt. Regulativet og det beskrevne vedligehold vurderes dermed ikke til at
påvirke odderens levevilkår, bestandsstørrelse eller ynglemuligheder betydeligt.
Damflagermus: Damflagermusen kan blive påvirket indirekte såfremt fødeemner bliver berørt i forbindelse
med grødeskæringen. Ved besigtigelse af Afløb fra Verninge Mose blev det konstateret at
brinkvegetationen primært består af Stor Nælde, Dueurt, rørgræs og mjødurt, mens der i vandløbet blev
fundet Andemad, vandstjerne, brøndkarse, smalbladet mærke, lysesiv og ærenpris. Det regulativbeskrevne
vedligehold efterlader rigelige med levesteder for insekter i og omkring vandløbet. Vandløbsvedligehold er
nødvendigt for at bibeholde en åben vandflade, hvor Damflagermusen kan jage sit bytte.
Vandflagermus: Damflagermusen kan blive påvirket indirekte såfremt fødeemner bliver berørt i forbindelse
med grødeskæringen. Ved besigtigelse af Afløb fra Verninge Mose blev det konstateret at
brinkvegetationen primært består af Stor Nælde, Dueurt, Rørgræs og Mjødurt, mens der i vandløbet blev
fundet Andemad, Vandstjerne, Brøndkarse, Smalbladet mærke, Lysesiv og Ærenpris. Det
regulativbeskrevne vedligehold efterlader rigelige med levesteder for insekter i og omkring vandløbet.
Vandløbsvedligehold er nødvendigt for at bibeholde en åben vandflade, hvor Vandflagermusen fouragerer
over.
Løvfrø: Det vurderes ikke sandsynligt at vedligeholdelsen i forbindelse med regulativet vil have en negativ
effekt på denne art eller slå individer ihjel under udførselsarbejdet, da løvfrøen er forholdsvis mobil og vil
søge tilflugt når arbejdet påbegyndes. Da vegetationen kun beskæres på den ene brink årligt, kan løvfrøen
søge tilflugt på modsatte brink.
Tykskallet malermusling: Holmehave Bæk ved Frankfri blev udpeget som et potentielt levested i år 2000
efter fund af 2 skaller ved landsbyen Frankfri1. Strækningen hvor skallerne blev fundet ligger over 4 km
nedstrøms udløbet af Afløb fra Verninge Mose til Holmehave Bæk. Ved besigtigelse af Afløb fra Verninge
Mose i 2021 blev det konstateret at der ikke findes egnede levesteder på strækningen, som beskrives i
regulativet. De fysiske bundforhold vurderes som dårlige for Tykskallet malermusling i Afløb fra Verninge
Mose. Migration af Tykskallet Malermusling fra det potentielle levested i Holmehave Bæk til Afløb fra
Verninge mose vurderes som usandsynlig, da nogle strækninger er stærkt reguleret og der forekommer
sandtransport. Det vurderes ikke at kortvarig sandtransport i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet i
Afløb fra Verninge Mose vil ikke påvirke de potentielle levesteder over 4 km nedstrøms i Holmehave Bæk.
Regulativet og det beskrevne vedligehold vurderes dermed ikke til at have en negativ påvirkning af hverken
potentielle levesteder, bestandsstørrelse eller migrationspotentiale for Tykskallet malermusling.
1.

Pihl, S. & Laursen, K. (red.) 2002: Kortlægning af arter omfattet af EF-Habitatdirektivet
1997-2000. Naturovervågning. - Danmarks Miljøundersøgelser. 144 s. -Arbejdsrapport fra DMU, nr. 167

Konklusion:
Assens Kommune vurderer på denne baggrund at det reviderede regulativ for Afløb fra Verninge Mose ikke
påvirker de arter som er omfattet af habitatdirektivets Bilag IV. Ligeledes vurderer Assens Kommune at
regulativet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet.

