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1.  Hvad er en VVM? 

2. Potentielle miljøpåvirkninger fra Dundas Ilmenit  

      projektet 

1.  Miljøundersøgelser – gennemførte og planlagte 

2.  Den videre VVM processen 
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Overordnet set skal en VVM: 
 

• Forudsige projektets virkning på miljøet 
 

• Hvis negative påvirkninger identificeres skal der 
 foreslås måder at fjerne eller minimerer dem på  
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   Råstofdirektoratet fastslår at der skal fokuseres på: 
 

• Forstyrrelse af dyr, planter & deres levesteder  
 

• Forurening af luften, jorden og vandet 
 

• Påvirkning af fortidsminder 
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    Potentiel forstyrrelser af dyr, planter og levesteder 
 

• Tilstedeværelsen af personer, køretøjer, bygninger 
 

•  Støj fra maskiner 
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Forstyrrelser fra skibe på vej til og fra mineområdet 
 

• Undervandsstøj og risiko for kollisioner 
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    Potentiel forureningskilder fra mineanlægget 
 

• Udledning af spildevand fra produktionen 
• Støv fra produktionen 
• Spredning af sediment i havet når der graves 
 
Uheld – olie spild 
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    Potentiel påvirkning af fortidsminder 
 

    Foto Bjarne Brønnow 
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Miljøundersøgelser 
 
• Baggrundsundersøgelser (baseline surveys) 

 
• Kortlægning af dyr og planter 
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Baggrundsundersøgelserne omfatter: 
 

• Fisk, muslinger & tang 
 

• Ferskvand, sediment 
 

• Lav, jord & planter 
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    Andre undersøgelser 
 

• Kortlægning af ynglefugle og planter 
 

• Udbredelsen og tætheden af muslinger 
 

• Flytælling af havpattedyr for- og efterår 
 

• Sedimentspredning ved gravearbejder på havet 
 

• Påvirkningen af havpattedyr som følge af undervandsstøj 
 

• Kortlægning af fortidsminder 
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Flytælling af 
havpattedyr 
forår og 
efterår 
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Udarbejdelse af VVM rapporten 
 

• På baggrund af bl.a. miljøundersøgelser sammenskrives 
udkast til VVM rapport 
 

• Miljøpåvirkninger vurderes i anlægs-, drifts- og 
nedlukningsfasen 
 

• Dialog med mineselskabet så designet kan justeres og 
evt. miljøpåvirkninger mindskes 
 

• Afværgeforanstaltninger foreslås hvis relevant 
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Den videre VVM proces 
 

• Offentlig høring (borgermøder & rapporter på nettet) 
 

• Hvidbog med spørgsmål og svar 
 

• Endelig VVM  
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