	
  

Program for Miljøvurderingsdag'11 i Aalborg
09.3010.30

11.0012.30

Velkomst og key notes (lokale 51)
- Lone Kørnøv, DCEA: "Miljøvurderingsdag'11 - aktuelle temaer for praksis"
- Mikael Leth Jess, DN: "DN's syn på miljøvurderingens rolle"
- Gert Johansen, NST: "Nyt fra Ministeriet – hvor bevæger Miljøvurderingsfeltet sig hen?"
Session 1
Klima i miljøvurdering, EU's vejledning om
klima & miljøvurdering af klimaplaner
(lokale 51)
Miljøvurdering af klimaplaner og integrering af
klima i miljøvurdering er denne sessions
omdrejningspunkt. Hvordan kan en klimaplan
miljøvurderes? Hvordan integreres klima i
miljøvurdering i praksis? Hvilke tvivlsspørgsmål
opstår, når der vurderes på klimaforandringernes
fremtidige udfordringer?
Oplægsholdere:
- "EU's vejledning om klima", Lone Kørnøv, DCEA
- "Integration af Klimahensyn i miljøvurdering af
planer og programmer", Tove Hovgaard
Jakobsen, Silkeborg Kommune.
- "Klimaproblemstillinger i miljøvurderinger", Bent
Sømod, COWI.

13.3014.30

Demokrati, involvering og NGO'ere
(lokale 49)
Hvordan sørger vi for, at vi får en
demokratisk proces? Hvilke NGO'ere og
borgere bør, kan og ønsker at blive
involveret? Oplæggene i denne session giver
et bud på, hvordan vi på bedste måde
involverer lokale aktører. Efterfølgende
diskuteres erfaringer og god praksis.
Oplægsholdere:
- "Introduktion og problemstillinger", Bo
Elling, RUC
- "Demokrati, innovation og miljøvurdering:
Østerild", Frede Hvelplund, AAU
- "Sådan vil vi gerne inddrages: Erfaringer
og ønsker fra DN", Svend Dahl, DN
- "Engagering af offentligheden i VVMundersøgelser", Svend Tøfting, Region
Nordjylland

Vand, natur og biodiversitet
(lokale 55)
Denne session sætter fokus på vand, natur og
biodiversitet med spørgsmål som: Hvad er
udfordringerne? Hvad er det vigtigt at fokusere på?
Hvilke erfaringer har vi at trække på?
Oplægsholdere:
- "EU Kommissionens oplæg til vejledning om
biodiversitet i VVM og SMV", Sanne V Larsen,
DCEA
- "Giver vand- og natura 2000-planerne øget
biodiversitet?", Jens Pedersen, Hjørring Kommune
- "Miljøvurdering af kommunale handleplaner –
hvad kan vi lære af vandplanerne?", Henrik
Skovgaard, COWI

"Leg, lær og netværk" - en mulighed for at gå til og fra forskellige initiativer, der har til formål at udfordre og skabe netværk
- Sundhed i miljøvurdering, v. Lone Kørnøv. "I fællesskab vil vi identificere sundhedskonsekvenser af en plan" (lokale 51)
- Klimaspil og team building, v. Ivar Lyhne. "Afprøv klimaspillet som en ny måde at lære om klimakonsekvenser og styrke forståelsen for klima i din
organisation" (lokale 53)
- Post-it: En mulighed til deltagerne for løbende at poste 'behov'/spørgsmål og tilbud/erfaringer på en tavle (på gangen)
- Stern-video - se et interview med Lord Stern omkring klima og miljøvurdering (lokale 49)
- Hør og spørg om Master i Teknisk-Videnskabelig Miljøvurdering og om Teknisk Diplomuddannelse i Humanøkologi, v. Henrik Riisgaard og Finn Arler
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15.0016.30

Session 2
Kvalitetssikring og hotspots i VVM-arbejdet
(lokale 49)
Hvordan vi kan forbedre kvaliteten af VVMrapporten og -processen? Hvor er de kritiske
punkter i processen og vurderingen? Oplæggene i
denne session giver et kritisk indspark med
aktuelle emner og kvalitetssikringssystemer, der
kan højne kvaliteten af VVM-arbejdet. Oplæggene
danner udgangspunkt for en efterfølgende
diskussion og erfaringsudveksling omkring, hvor
vi kan gøre det bedre og hvor vi kan finde gode
erfaringer.
Oplægsholdere:
- "Kvalitetssikring på VVM-området i den konkrete
sagsbehandling i Miljøministeriets centre", Iris
Haastrup, MST og Torben L Christensen, NST
- "Samspillet mellem VVM og miljørapport",
Johnny Christensen, LIFA
- "Brug af livscyklusperspektiv i
miljøvurderinger", Jannick Schmidt, AAU

Råstofplaner og Graveområder
(lokale 55)
Denne session sætter fokus på alternativer i
miljøvurderingerne i 2. generation af
råstofplanlægningen, herunder hvordan
problematiske graveområder bliver sorteret
fra tidligt i processen. Sessionen sætter
særlig fokus på alternativer i forhold til
råstofplaner og graveområder. Oplæggene
bliver fulgt op af en erfaringsudveksling
omkring valg af alternativer.
Oplægsholdere:
- "Status for SMV af regionale råstofplaner i
Danmark", Anne Merrild, DCEA
- "Miljøvurdering af råstofgrav ved Sdr.
Onsild", Lise Kristensen, Grontmij
- "Strategisk miljøvurdering i
råstofplanprocessen", v. Region
Hovedstaden

Screening for miljøvurdering og erfaringer
med 2009-lovændringen
(lokale 51)
Hvordan bruges screening til at forandre
projekter/planer? Hvilke planer er omfattet af
screeningspligt, og hvordan følges op i praksis?
Sessionen vil tage afsæt i konkrete eksempler og
erfaringer, fulgt op med en diskussion af det
juridiske grundlag.
Oplægsholdere:
- "Brug af screening som selvstændigt
reguleringsværktøj – ikke blot et spørgsmål om
MV pligt eller ej", Lone Kørnøv, DCEA
- "Screeningen der ikke finder sted: case omkring
klimaplaner og -strategier", Anja Wejs, DCEA
- "Screening og retlige rammer", Ulla Steen, AAU

Afslutning
Mulighed for at få svar på de sidste spørgsmål, samt mulighed for at evaluere og komme med forslag til næste års Miljøvurderingsdag
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Program for Miljøvurderingsdag'11 i Ballerup
09.3010.30

11.0012.30

13.3014.30

Velkomst og key notes
- Lone Kørnøv, DCEA: "Miljøvurderingsdag'11 - aktuelle temaer for praksis"
- Gert Johansen, NST: "Nyt fra Ministeriet – hvor bevæger Miljøvurderingsfeltet sig hen?"
- Kjellerup, COWI: "Miljøvurdering i sektorer og i EU: Tendenser og udfordringer"
Session 1
Klima i miljøvurdering, EU's vejledning om
klima & miljøvurdering af klimaplaner
Miljøvurdering af klimaplaner og integrering af
klima i miljøvurdering er denne sessions
omdrejningspunkt. Hvordan kan en klimaplan
miljøvurderes? Hvordan integreres klima i
miljøvurdering i praksis? Hvilke tvivlsspørgsmål
opstår, når der vurderes på klimaforandringernes
fremtidige udfordringer?

Råstofplaner og Graveområder
Denne session sætter fokus på alternativer i
miljøvurderingerne i 2. generation af
råstofplanlægningen, herunder hvordan
problematiske graveområder bliver sorteret fra
tidligt i processen. Sessionen særlig fokus på
alternativer i forhold til råstofplaner og
graveområder. Oplæggene bliver fulgt op af en
erfaringsudveksling omkring valg af alternativer.

Oplægsholdere:
- "EU's vejledning om klima", Lone Kørnøv, DCEA
- "Miljøvurdering af klimaplaner - et første forsøg,
og efterfølgende erfaringer ", Mette Jeppesen,
NIRAS.
- "SMV og klimaplaner - en undersøgelse af
praksis", Anja Wejs, DCEA

Oplægsholdere:
- "Status for SMV af regionale råstofplaner i
Danmark", Anne Merrild, DCEA
- "Fordele ved tidlig inddragelse af bygherre i
forbindelse med identifikation af alternativer i
SMV", Jakob Qvortrup Christensen, Grontmij
- "Strategisk miljøvurdering i
Råstofplanprocessen", Andreas Blinkenberg,
Region Syddanmark

Demokrati, involvering og NGO'ere
Hvordan sørger vi for, at vi får en
demokratisk proces? Hvilke NGO'ere og
borgere bør, kan og ønsker at blive
involveret? Oplæggene i denne session
giver et bud på, hvordan vi på bedste måde
involverer lokale aktører. Efterfølgende
diskuteres erfaringer og god praksis.
Oplægsholdere:
- "Faglighed og demokrati: to sider af
samme sag?", Bo Elling, RUC
- "Borgerdeltagelse i vandplanlægningen",
Helle Nielsen, RUC
- "Vejdirektoratets erfaringer", Ole Kirk,
Vejdirektoratet

"Leg, lær og netværk" - en mulighed for at gå til og fra forskellige initiativer, der har til formål at udfordre og skabe netværk
- Sundhed i miljøvurdering, v. Lone Kørnøv. "I fællesskab vil vi identificere sundhedskonsekvenser af en plan"
- Klimaspil og team building, v. Ivar Lyhne. "Afprøv klimaspillet som en ny måde at lære om klimakonsekvenser og styrke forståelsen for klima i din
organisation"
- Offentlighed i planlægningen, v. Helle Nielsen. "Diskussion og erfaringsudveksling målrettet kommuner og regioner"
- Post-it: En mulighed til deltagerne for løbende at poste 'behov'/spørgsmål og tilbud/erfaringer på en tavle
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15.0016.30

Session 2
Kvalitetssikring og hotspots i VVM-arbejdet
Hvordan vi kan forbedre kvaliteten af VVMrapporten og -processen? Hvor er de kritiske
punkter i processen og vurderingen? Oplæggene i
denne session giver et kritisk indspark med aktuelle
emner og kvalitetssikringssystemer, der kan højne
kvaliteten af VVM-arbejdet. Oplæggene danner
udgangspunkt for en efterfølgende diskussion og
erfaringsudveksling omkring, hvor vi kan gøre det
bedre og hvor vi kan finde gode erfaringer.
Oplægsholdere:
- "Kvalitetssikring på VVM-området i den konkrete
sagsbehandling i Miljøministeriets centre", Iris
Haastrup, MST og Torben Lund Christensen, NST
- "Miljøvurdering på havet - en søforklaring", Hans
Ohrt, Seacon
- "Balancering af kvantitet, kvalitet, kortlægning og
forståelse i VVM sammenhænge", Henrik Bay,
Femern A/S

16.30-

Vand, natur og biodiversitet
Denne session sætter fokus på vand, natur
og biodiversitet med spørgsmål som: Hvad
er udfordringerne? Hvad er det vigtigt at
fokusere på? Hvilke erfaringer har vi at
trække på?
Oplægsholdere:
- "EU Kommissionens oplæg til vejledning
om biodiversitet i VVM og SMV", Sanne V
Larsen, DCEA
- "Miljøvurdering og deltagelse i
vandplanprocessen", Helle Nielsen, RUC
- "Hvordan kombineres SMV, VVM og
Natura 2000? Eksemplificeret ved
naturgenopretning af Filsø" v. Margit
Bloch-Petersen, COWI

Screening for miljøvurdering og erfaringer
med 2009-lovændringen
Hvordan bruges screening til at forandre
projekter/planer? Hvilke planer er omfattet af
screeningspligt, og hvordan følges op i praksis?
Sessionen vil tage afsæt i konkrete eksempler og
erfaringer, fulgt op med en diskussion af det
juridiske grundlag.
Oplægsholdere:
- "Brug af screening som selvstændigt
reguleringsværktøj – ikke blot et spørgsmål om
MV pligt eller ej", Lone Kørnøv, DCEA
- "Screeningen der ikke finder sted: case omkring
klimaplaner og -strategier", Anja Wejs, DCEA
- "Eksempler på screeninger og
Naturklagenævnets praksis", Ulf Kjellerup,
COWI

Afslutning
Mulighed for at få svar på de sidste spørgsmål, samt mulighed for at evaluere og komme med forslag til næste års Miljøvurderingsdag
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