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Afgørelse om ikke VVM-pligt af skovrejsning og afslag på dispensation til 
skovrejsning indenfor negativt skovrejsningsområde 

Vesthimmerlands Kommune godkender hermed skovrejsningen på 2,9 ha på matr. nr. 12a Skivum By, 
Skivum ved Højrisvej 12. Se kort nedenfor. Vi meddeler afslag på dispensation til at rejse skov indenfor 
et område (ca. 0,85 ha) udpeget som negativt skovrejsningsområde. Vi træffer også afgørelse om at 
skovrejsningen ikke er VVM-pligtig.  
 
Denne afgørelse kan påklages i 4 uger efter offentliggørelse. Se klagevejledning i bilag 2.  
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Vilkår for skovrejsningen 
Vilkår for skovrejsningen 

 Hvis der i forbindelse med klargøringen eller plantning stødes på nedgravede drænrør, skal 
disse have lov at blive liggende. Hvis de bliver ødelagt, skal de reetableres, så dræning ikke 
forringes for naboejendommene. Der må desuden ikke plantes træer direkte på eller i en afstand 
af 2 m fra rørledningen 

 Vesthimmerlands Museum kontaktes straks hvis der stødes på væsentlige fortidsminder under 
arbejdet 

 
Sagsfremstilling og vurdering 
HedeDanmark har på vegne af Asger Andersen anmeldt skovrejsning på 3,8 ha på matr. nr. 12a Skivum 
By, Skivum beliggende ved Højrisvej 12, 9240 Nibe. 0,85 ha ligger inden for de områder, der i 
kommuneplanen er udpeget som negativt skovrejsnings-område. 
 
I det følgende fremstilles og begrundes: 
1. Afslag til skovrejsning indenfor negativt skovrejsningsområde 
2. Afgørelse om ikke VVM-pligt 
 
1. Afslag til skovrejsning indenfor negativt skovrejsningsområde 
Det kræver kommunens tilladelse efter Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse § 9 (Bilag 3), at 
plante skov på arealer angivet som negativt skovrejsningsområde i kommuneplanen, og der må ikke 
rejses skov inden for de områder, der er udpeget til skovrejsning uønsket, med mindre en konkret 
sagsbehandling godtgør, at det konkrete projekt er foreneligt med retningslinjerne. 
 
Skov er uønsket på en del af det anmeldte areal, fordi det udgør en del af dalsiden i en 
landskabsmæssig smuk slugt, der fører ned til Sønderup Ådal. Se foto i bilag 1.  
 
Området blev besigtiget d. 25. august 2021.  
 
Indtegningen af det negative skovrejsningsområde følger terrænet. Skovrejsningsarealet som helhed 
skråner mod syd og sydøst og hjørnet ligger helt nede i slugtens bund. Slugten som helhed er med åbent 
landskab med flot natur: overdrev på skråninger og eng i bunden. Det vurderes, at en skovrejsning på 
arealet, der er omfattet af negativ skovrejsning, vil udviske konturerne på en del af den karakterfulde 
slugt. Selv om skovrejsning har mange fordele klima-, natur- og miljømæssigt, vurderer vi at 
beskyttelseshensynet på det pågældende areal vejer tungere, fordi det udgør så markant en del af 
slugten.  
 
 
2. Afgørelse om ikke VVM-pligt 
Vesthimmerlands Kommune træffer afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig jf. § 16 og § 21 i 
lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 
af d. 10. maj 2017 (herefter miljøvurderingslovbekendtgørelsen). 
 
Lovgrundlag 
Skovrejsning er opført på bilag 2 punkt 1d i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). Det indebærer, at projektet skal screenes for, om 
skovrejsningen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør § 16 og § 21, og således være VVM-
pligtigt. 
 
Begrundelse for VVM-screeningsafgørelse og godkendelse af skovrejsning 
Vesthimmerlands Kommune har foretaget en VVM-screening på baggrund af det indsendte materiale 
(anmeldelsesskemaet). Kommunens udfyldte screeningsskema er indsat som bilag 3.  
 
Projektets karakteristika 
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Den ønskede skovrejsning er på 3,8 ha. Tilplantningen omfatter skovbryn og løvskov. Anlæg og pleje af 
skov skal ske uden kemiske bekæmpelsesmidler jf. Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning § 3, 
stk. 1.   
 
Projektets placering 
Kommunale udpegninger 
Arealet er omfattet af kommunens retningslinjer vedrørende 
 
4.1 Særligt værdifulde landbrugsområder (Aars) 
4.2 Negativ skovrejsning (se forudgående afsnit) 
5.1 Landskabskarakter område (Aars), større sammenhængende landskab (det sammenhængende 
landskab ved Halkær Ådal, Sønderup Ådal og Borremose) og særligt værdifuldt landskab (Aars 
morænelandskab) 
5.3 Geologisk værdifuldt område (Sønderup ådal) 
 
De kommunale udpegninger vedrørende landskab betyder at det er uforstyrret i forhold til større tekniske 
anlæg og vindøller. Et af de karaktergivende elementer er ådalen. Helt lokalt vurderes det at 
skovrejsningen ikke har en visuel negativ betydning for landskabet, da det i forvejen er præget af større 
og mindre skovbevoksede partier. Undtaget er selve slugten som er lysåben og omfattet af negativt 
skovrejsningsområde. Her plantes ikke skov. 
 
Fredninger, fortidsminder, diger og arkæologi 
Der er ingen overlap eller grænsetilfælde mellem skovrejsningsområdet og fredninger, diger, gravhøje 
eller andre fortidsminder. Den fredede Sønderup Ådal ligger 40 m mod øst. 
 
§ 3-beskyttet natur 
Der er beskyttet natur (overdrev) øst og syd for skovrejsningsområdet. Vi vurderer ikke at skovrejsningen 
risikerer at medføre en tilstandsændring af de beskyttede naturarealer.  
 
Natura 2000 og Bilag IV-arter 
Skovrejsningen ønskes 60 m vest for habitatområde nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup 
Ådal. Se udpegningsgrundlag i bilag 4.  
 
Den overordnede Natura 2000 målsætning for Sønderup Ådal, er at bevare forekomsten af lysåben natur 
og skovnatur i mosaik, særligt at sikre de store forekomster af stilkege-krat. Den truede overdrevstype 
surt overdrev prioriteres højere end udvidelse af egekrat ved naturlig succession.  
 
I slugten mod øst findes der habitatnaturtyperne surt overdrev (6230), enekrat (5130), rigkær (7230).. 
Nord for slugten findes der stilkege-krat (9190). De er alle en del af udpegningsgrundlaget. Vi vurderer 
ikke, at skovrejsningen påvirker habitatnaturtyperne væsentligt hverken under etableringen eller i kraft af 
den ændrede arealanvendelse. Skoven rejses nord og vest for overdrevet, og vi vurderer ikke at skoven 
kan påvirke habitatnaturen direkte eller indirekte.   
 
Vi vurderer ikke at skovrejsningen har en væsentlig effekt på udpegningsgrundlagets arter og naturtyper, 
fordi skovrejsningen sker på agerjord. Arterne på udpegningsgrundlaget er tilknyttet vandløb og beskyttet 
natur som eksempelvis hedepletvinge og gul stenbræk. 
 
Vi vurderer heller ikke, at skovrejsningen påvirker nogle bilag IV-arters yngle- og rasteområder 
væsentligt. Dette baseres på skovrejsningsarealets nuværende anvendelse som agerjord i omdrift. 
Agerjord er ikke egnet som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter.  
 
Den potentielle miljøpåvirkning 
Der vurderes ikke at være nogen potentielle negative miljøpåvirkninger 
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Konklusion 
På baggrund af ovenstående kan kommunen anbefale skovrejsningen på den del af det ønskede areal 
der befinder sig i neutralt skovrejsningsområde. 
 

Offentliggørelse 
Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk den 26. august 2021. 

Klagevejledning 
Det er muligt at klage over afgørelsen om ikke-miljøvurdering indtil 4 uger fra offentliggørelsen. 
Tilplantning må ikke finde sted, før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (bilag 2). 
 
Hvis anmeldelsen ikke er udnyttet inden 5 år, bortfalder den. 

Forholdet til museumsloven 
Hvis der findes spor af fortidslevn under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks 
anmeldes til Vesthimmerlands Museum, tlf.: 98 62 35 77, e-mail: mail@vmus.dk (jf. museumslovens § 
27, stk. 2). 
 
Jeg kan kontaktes på tlf.: 9966 7151 eller e-mail: suha@vesthimmerland.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Susan Hangstrup 
Biolog 

mailto:mail@vmus.dk
mailto:suha@vesthimmerland.dk


Bilag: 
1. Kortbilag og foto 
2. Klagevejledning 
3. VVM-screening 
4. Udpegningsgrundlag for H15 
 
 
Afgørelsen er sendt til: 
 mst@mst.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk  
 Vesthimmerlands Museum: msn@vmus.dk 
 Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

mailto:mst@mst.dk
mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:msn@vmus.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk


Bilag 1 
Oversigtskort 

 

 



Foto er taget mod nordøst og viser den dalside, der er omfattet af negativ skovrejsning 

  



Bilag 2 

Klagevejledning  
 
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Ansøger, ejer, offentlige 
myndigheder samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.  
 

Hvis du ønsker at klage 
Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus 
klageportal. 
 
Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-
klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/  
 
Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning 
Link til Klagevejledning Nævnenes Hus  
 
Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du 
sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til 
Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. 

Hvis der kommer en klage 
Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.  
 
En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer noget andet.  
 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.   

Søgsmål 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 
være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 
  

http://borger.dk/
http://virk.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:natur@vesthimmerland.dk


Bilag 3. VVM-screening 
VVM-screening – projekter  
Screeningsskema iht. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017.  
Screeningen omfatter et projekt/anlægs indirekte eller direkte indvirkninger på mennesker, fauna og 
flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv og samspillet mellem disse 
faktorer (jf. bekendtgørelsens § 21). Der er taget hensyn til kriterierne i VVM-lovens bilag 6. 
 
 
Projektbeskrivelse Skovrejsning på 3,8 ha  
Projektets placering Højrisvej 12, 9240 Nibe, matr. nr. 12a Skivum By, Skivum 

Kategori i bilag 1 eller 2 Bilag 2, 1d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til 
anden arealudnyttelse 

Dato 9. august 2021 
Sagsbehandler Susan Hangstrup 
 
  

Begrundelse Ja Nej 

Skal projektet underkastes 
en 
miljøkonsekvensvurdering? 
 

Det vurderes, at projektet ikke vil få en væsentlig indvirkning på 
miljøet.  
Selve skovrejsningsarealet har en begrænset størrelse, og 
projektet genererer ikke affald eller medfører risiko for 
forurening, ulykker eller menneskers sundhed. 
Projektet har minimal indvirkning på arealanvendelsen, og kun 
ubetydelig indvirkning på beskyttede arealer. Den geografiske 
udbredelse af indvirkningen er desuden begrænset og omfatter 
få personer. 
 

 x 

 

1. PROJEKTETS 
KARAKTERISTIKA 
 

Beskriv karakteren/omfanget af eventuelle 
indvirkninger/forbrug m.v. 
Vurder og begrund, hvorvidt der er ingen, ikke væsentlig 
eller væsentlig påvirkning af miljøet 

Væ
sentlig 

Ikke væ
sentlig 

Ingen 

U
dfyldt af 

Projektets 
dimensioner og 
udformning 

3,8 ha blandet løvskov. Der pålægges fredskovspligt.  X  
natur 

Kumulativt med 
andre projekter 

   X natur 

Brugen af 
naturressourcer 

Projektet forudsætter ændret arealanvendelse, da 
landbrugsareal overgår til skovbrugsareal. Ændringen er 
minimal 

 X  
natur 

Affaldsproduktion    X virk 
Forurening og 
gener 

   x virk 

Risiko for større 
ulykker og/eller 
katastrofer 

   X 
virk 

Risiko for 
menneskers 
sundhed 
(røg/støj/møj) 

   X 

virk 

 



2. PROJEKTETS 
PLACERING 
 

Beskriv karakteren/omfanget af eventuelle 
indvirkninger/forbrug m.v. 
Vurder og begrund, hvorvidt der er ingen, ikke 
væsentlig eller væsentlig påvirkning af miljøet 

Væ
sentlig 

Ikke væ
sentlig 

Ingen 

U
dfyldt af 

Eksisterende og godkendt 
arealanvendelse 

Projektet medfører ændring af 
arealanvendelsen fra landbrugsjord i omdrift 
til skov 

 X  
Landbrug 

Naturressourcernes relative 
rigdom, forekomst, kvalitet 
og  
regenereringskapacitet.  

Området er ikke udlagt til råstofområde. Der 
er ingen særlige drikkevandsinteresser eller 
indvindingshensyn på arealet   X  

natur 
grundvand 

Det naturlige miljøs 
bæreevne med særligt 
opmærksomhed på 
følgende områder 
 

 
 

      

  

i. Vådområder Det forudsættes, at  projektet ikke påvirker 
afvandingen af omkringliggende arealer, 
herunder drænsystemer uden for det ansøgte 
skovrejsningsområde. 

  x 

landbrug 

ii. Kystområder og 
havmiljø 

 
  x natur 

iii. Bjerg- og 
skovområder 

   x natur 

iv. Naturreservater og 
parker 

   x natur 

v. Habitat og bilag IV-
arter 

Arealet ligger på kanten af Sønderup Ådal, 
som er en del af for habitatområde 15, Nibe 
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. I 
slugten er der kortlagt habitatnaturtyperne 
rigkær og surt overdrev. Vi vurderer ikke at 
skovrejsningen har en negativ effekt på 
områdets udpegningsgrundlag.  
Vi vurderer at skovrejsningen kan have en 
positiv effekt på især rigkæret, da en del af 
afstrømningsarealet tages ud af drift, hvorved 
der sker en reduceret tilstrømning af 
næringsstoffer med overfladevandet.  
Den nuværende arealanvendelse af 
projektområdet medfører, at det ikke er egnet 
som levested for bilag IV-arter 
 

 x  

natur 

vi. Beskyttet natur Arealet ligger i nærheden af beskyttet 
overdrev mod syd og øst. Mod øst grænser 
skovrejsningsarealet op til overdrevet på en 
strækning på 27 meter. Mod syd er der en 
ubeskyttet zone mellem skov og overdrev. Vi 
vurderer derfor ikke at skovrejsningen 
medfører en tilstandsændring af den 
beskyttede natur. 

 x  

natur 

vii. Områder, hvor de 
fastsatte 
miljøkvalitetsnorme
r allerede er 
overskredet 

 

  x 

Virk 



2. PROJEKTETS 
PLACERING 
 

Beskriv karakteren/omfanget af eventuelle 
indvirkninger/forbrug m.v. 
Vurder og begrund, hvorvidt der er ingen, ikke 
væsentlig eller væsentlig påvirkning af miljøet 

Væ
sentlig 

Ikke væ
sentlig 

Ingen 

U
dfyldt af 

viii. Tætbefolkede 
områder 

   x plan 

ix. Landskaber og 
lokalitet af historisk, 
kulturel eller 
arkæologisk 
betydning 

Arealet er udpeget som geologisk værdifuldt 
område 
-Et geologisk værdifuldt område skal friholdes 
for byggeri, tekniske anlæg, skovtilplantning, 
råstofindvinding, kystsikring eller andet, der 
vil medføre, at mulighederne for at kunne 
erkende den geologiske dannelse, der er 
grundlaget for udpegningen, sløres eller 
forsvinder. Kommuneplanens retningslinjer 
sætter rammerne for kommunens fysiske 
udvikling, og gælder ikke mindre private 
anlæg. 

 x  

natur 

 

3. ARTEN AF OG 
KENDETEGN VED 
DEN POTENTIELLE 
INDVIRKNING PÅ 
MILJØET 

Hvis der identificeres indvirkninger under punkt 1 og 2, skal 
disse vurderes i forhold til nedenstående 
 

Væ
sentlig 

Ikke væ
sentlig 

Ingen 

U
dfyldt af 

Indvirkningens 
størrelsesorden og 
rumlig udstrækning 
(geografisk område 
og antal personer, 
der berøres) 

 

   

 

Indvirkningens art      
Indvirkningens 
grænseoverskridende 
karakter 

 
   

 

Indvirkningens 
intensitet og  
kompleksitet 

 
   

 

Indvirkningens 
sandsynlighed 

     

Indvirkningens 
forventede 
indtræden, varighed, 
hyppighed og 
reversibilitet 

 

   

 

Kumulationen af 
projektets  
indvirkninger med 
indvirkninger fra 
andre projekter 

 

   

 

Muligheden for reelt 
at begrænse  
indvirkningerne 

 
   

 

 
  




