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Vedr. VVM-undersøgelse af Rute 54.                                                                   16.01.2015 

 

Vi er i DN Faxe Afdeling som udgangspunkt godt tilfredse med, at alle 4 forslag til korridorer, der 

blev undersøgt i forundersøgelsen fra 2012, vil indgå i VVM-undersøgelsen. 

 

Klima 

Vi så allerhelst en motortrafikvejsløsning (f.eks. som en trafiksikker 2+2 vejs-løsning). Den vil 

være mindre ”natur-indgribende” – og tillige medføre et bedre klimaregnskab (med mindre CO2-

udvikling). Vi håber, at der i forbindelse med VVM-undersøgelsen udarbejdes et klimaregnskab 

for de forskellige vej-løsninger, så dette aspekt kan indgå i den samlede vurdering. 

I debatoplægget nævnes dog flere gange motorveje som grundlag for VVM-undersøgelserne (side 

2 og side 6), så det kan virke som om, der allerede politisk er taget beslutning om det ? 

 

Natur 

Som det allerede er fremgået af skrivelse af 14.09.2012 fra Dansk Skovforening og Danmarks 

Naturfredningsforening, er vi i DN meget bekymrede over forslaget om korridor A tæt på store 

naturområder – og havde da også gerne set, at denne mulighed allerede nu var udgået. Nu får vi 

så en nærmere VVM-undersøgelse, men denne vil formentlig kun bekræfte dette. 

I forundersøgelsen nævnes hhv. ”bred” og ”smal” skæring af Hesede Skov (for korridor A og B) 

som muligheder. Det er oplagt, at den ”brede” skæring er mest naturindgribende med fældning 

af et større areal skov. Men det vil - i begge tilfælde - gå ud over den sydlige del af Hesede Skov. 

Netop i dette område blev der i starten af 90’erne fundet hasselmus.  

Hasselmus er opført på bilag IV i Habitatdirektivet og kræver derfor streng beskyttelse.(Se 

”Forvaltningsplan Beskyttelse og forvaltning af hasselmusen, Muscardinus avellanarius, og dens 

levesteder i Danmark” , udgivet i 2011 af Naturstyrelsen). Området er undersøgt igen – for 

omkring 10-15 år siden – dog denne gang uden resultat, - men ikke siden. Og da hasselmus er 

nataktive og sover vintersøvn fra sept/okt til apr/maj, kan de meget let overses. Desuden 

foretrækker de ung løv- og blandingsskov med tæt undervækst af brombær eller hindbær og 

flytter deres levesteder i skoven efter det.  

Vi anser det således ikke for usandsynligt, at der stadig findes hasselmus i dette område af 

skoven og vil opfordre til en nærmere undersøgelse heraf. Det har vist sig, at dette foretages 

rimeligt effektivt ved opsætning af rederør fra forår til efterår (se forvaltningsplanen).  

Naturstyrelsen har i øvrigt her i 2013 (med denne metode) genfundet hasselmus flere steder i 

Gavevænge Skov ca. 6 km sydøst for Hesede Skov. 

Vi ser en del andre naturmæssige problemer med den østlige del af korridor A, B og C: voldsom 

trafikmæssig belastning af Villa Gallinavejen, tæt beliggenhed på – og mulig forstyrrelse af -  

naturområdet Hovmosen og også skæringen med Susåen og Brødebækken, - men dette vil 

givetvis fremgå af VVM-undersøgelsen.  

På det foreliggende grundlag er det således vores vurdering, at korridor E må foretrækkes. 

 

Med venlig hilsen 

DN Faxe Afdeling 

v/Palle Ystrøm 
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