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•  ”Overvågning og evaluering af påvirkningerne fra et projekt eller en plan 
(som har været igennem en VVM eller SMV proces) for at håndtere og 
kommunikere om de miljømæssige udfald af projektet eller planen” 

•  Overvågning: Indsamling af data  
•  Evaluation: Sammenligning af data med f.eks. forudsigelserne, 

grænseværdier eller andet  
•  Håndtering: At tage beslutninger og handle på evt. problemstillinger 
•  Kommunikation: Informere interessenter om resultaterne 
 
•  Overvågning i sig selv er ikke meget værd…. 

Opfølgning/follow-up  

IAIA Best Practice principles 
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Hvad kan overvågning? 

•  Påvise om anlægget er opført og udformet efter anvisningerne, herunder 
at de afbødende foranstaltninger er implementeret.  

•  Identificere påvirkninger som ikke var forudsagt i VVM’en.  

•  Teste virkningen af de afbødende foranstaltninger  

•  Påvise hvis projektet nærmer sig kritiske tærskler for miljøpåvirkninger, 
og bruges som grundlag for adaptive management.  

•  Facilitere at den miljømæssige designproces fortsætter efter tilladelsen, 
således at der fortsat miljø-optimeres på projektet 

•  Forbedre og kalibrere metoderne brugt i VVM 

•  Forbedre viden om miljøpåvirkninger og understøtte lignende VVM 
vurderinger i fremtiden. 

Helt centralt for at vi opnår meget af det vi 
gerne vil med VVM!! 
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Overvågning af hvad? 

•  De væsentligste påvirkninger 
•  Der hvor vi mener der er tilbageværende påvirkninger efter afbødning? 
•  Påvirkninger der er vigtige for interessenter? 
•  Påvirkninger der allerede overvåges? 
•  Påvirkninger på værdifulde eller sårbare recipienter? 
•  De påvirkninger vi er mest usikre på? 
•  …. 
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Eksempel: Lyset i Østerild 

” Det blinkende hvide lys, som blandt andet 
kendes fra TV-2 masterne vil påvirke nær- og 
mellemzone og give karakter af teknisk 
landskab, selv om det er mørkt” (VVM, 2009, 
side 108) 
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•  Hvordan finder vi 
ud af det? 

•  Hvad gør vi når 
vi ved det? 

 
 

Lone Kørnøv, Miljøvurderingsdag 2016 



Praktik  

•  Klar fordeling af roller, opgaver og ansvar 

•  Klar tidsplan 
 
•  Implementeret i konsekvensrapport og tilladelser og evt. kobles til EMS-

systemer og tilsyn efter anden lovgivning 

•  Formidling er vigtig 
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Udfordringer 

•  Behov for at være specifikke på krav: Hvad og hvor? Hvad er formålet? 
Hvem er ansvarlig? 

•  Behov for specifik baseline 
•  Behov for klare, målbare kriterier for succes 

•  Er der de rigtige kompetencer når VVM-fasen er slut? 
•  Er der den nødvendige organisation omkring projektet hvor overvågning 

kan forankres? 
•  Hvordan og hvornår bør overvågningens resultater tages op? 
•  Hvordan deles data og viden? 

“Levende hegn og 
beplantninger reetableres, hvis 
disse gennembrydes eller 
fjernes” (Vejdirektoratet 2005: Rute 18 
– Riis-Ølholm-Vejle) 
 

”Desuden etableres faunarør for 
mindre dyr for hver ca. 250 m, 
hvor motorvejen ligger på 
dæmning”. (Vejdirektoratet 2005: Rute 18 
– Riis-Ølholm-Vejle) 
 

”Vandbalance, vandføring og vandkvalitet bliver 
generelt opretholdt i vandområder for at sikre 
vådområders og vandløbs naturkvalitet”. 
(Vejdirektoratet 2005: Rute 18 – Riis-Ølholm-Vejle) 
 



Opfordringer  

•  Tydelig implementering af direktivets nye krav om overvågning af 
implementering og påvirkninger 

•  Gøre data tilgængelige for at sikre vidensopbygning 
•  Klarhed om konteksten og tilrettelæggelsen; hvad overvågningen skal 

bidrage til, hvem der skal stå for det og hvad der skal ske hvis den 
afslører afvigelser 

•  Opmærksomhed på formuleringer og information med tanke på at der 
skal kunne laves meningsfuld overvågning  

•  Systematisk viden om afbødende tiltag og deres effekter 
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Tak for opmærksomheden! 
 
Mere information på http://www.dcea.dk/
forskning-dcea/sea-vvm/ 
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