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Afgørelse om at skovrejsning på 1,28 ha ikke er vvm-pligtig
Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at skovrejsning på 1,28 ha ikke kræver en
miljøkonsekvensrapport, og der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse jf. VVM-lovens § 21.
Der rejses blandet løvskov og skovbryn på 1,28 ha på matr.nr. 3sb Aars By, Aars. Se kortbilag 1.
Miljøstyrelsen har d. 13. september 2021 meddelt tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt.
En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt,
eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. VVM-lovens § 39.
Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger fra offentliggørelsen. Tilplantning må ikke finde sted,
før klagefristen er slut. Se vedlagte klagevejledning (bilag 2).
Vurdering
På baggrund af en konkret vurdering og en vvm-screening, kommer kommunen frem til at projektet ved
dets karakter og placering ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er særligt lagt vægt
på, at det er et begrænset landbrugsareal, der inddrages til skov, og at det landskabeligt vurderes at
være uproblematisk, da området i forvejen er præget af skov. Vvm-screeningen er indsat i bilag 3.
Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000områder, jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre
planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt. Se
efterfølgende afsnit om Natura 2000 og Bilag IV-arter.
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere om den påtænkte ændring for at få afgjort, om
ændringen udløser VVM-pligt. Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at
påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for
afgørelsen fortsat er til stede.
Da skovrejsningen sker i neutralt skovrejsningsområde, er af begrænset omfang, og ikke konflikter med
andre udpegninger (beskyttet natur, fortidsminder eller Natura 2000), kan kommunen anbefale
skovrejsningen.

Natura 2000 og Bilag IV
Nærmeste habitatområde (Natura 2000) er Halkær ådal (del af H 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og
Sønderup Ådal) 3,6 km mod øst. På grund af afstanden og projektets begrænsede omfang, vurderer vi,
at projektet ikke kan have en væsentlig påvirkning på arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.
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Bilag IV-arter
Træerne skal plantes jan/dec, så i forhold til bilag IV-arter, skal det vurderes, om plantagen er potentielt
vinterrasteområde, og om det i så fald ødelægges af skovrejsning. Potentielle arter der kan findes i
vinterperioden på stedet, kan være padder og markfirben. Stor vandsalamander overvintrer typisk under
dødt ved og i frostfrie hulheder eksempelvis under sten, rødder og bygninger. Vi vurderer, at eventuelle
vinterrastpladser ikke ødelægges, fordi de store træer på arealet ikke berøres. Det er ikke et typisk
yngle- og rasteområde for markfirben, som foretrækker tørre solbeskinnede skråninger med vegetation
af forskellig højde og løs sandet jord. Området er uden sådan et terræn.
Vi vurderer, samlet set, at skovrejsningen ikke har en væsentlig påvirkning på bilag IV-arters yngle- og
rastepladser.

Vilkår for skovrejsningen


Hvis der i forbindelse med projektet 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.



Arealet må ikke reolpløjes under klargøring



Bevaringsværdige frugttræer og træer i de eksisterende læbælter bevares

Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk

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: byggersager@vmus.dk (jf.
museumslovens § 27, stk. 2).
Jeg kan kontaktes på tlf.: 9966 7151 eller e-mail: natur@vesthimmerland.dk

Med venlig hilsen
Susan Hangstrup
Biolog
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Bilag:
1. Kortbilag
2. Klagevejledning
3. Vvm-screening

Afgørelsen er sendt til:





mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk
Vesthimmerlands Museum: msn@vmus.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk

Bilag 1

Figur 1. Oversigt over projektområdet. Det omhandlende skovrejsningsareal er vist med rødt.

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-dinklage/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.

Bilag 3. VVM-screening
VVM-screening
Fra:

Susan Hangstrup

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

1,45 skovrejsning med løvskov

Projektets placering

1,45 ha på den vestlige del af matr. nr. 3sb Aars By, Aars

Kategori i bilag 1 eller 2

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

Dato

18. november 2021

Sagsbehandler

Susan Hangstrup

Begrundelse
Skal projektet underkastes
en
miljøkonsekvensvurdering?

Ja

Nej

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.
x
Projektet har minimal indvirkning på arealanvendelsen, og
ingen indvirkning på beskyttede arealer. Den geografiske
udbredelse af indvirkningen er desuden begrænset og
omfatter ingen personer.

1,28 ha. Eksisterende træer på området bevares hvor
det er fordelagtigt. Der er nogle ældre læhegn og noget
selvgroet skov i forvejen på arealet som bevares. Der
pålægges fredskovspligt på det samlede areal, som er
1,45 ha

X

Kumulativt med
andre projekter

Skovrejsningen medfører en mindre justering af en
eksisterende skovbyggelinje, fordi skoven plantes i
tilknytning til eksisterende skov.

X

Brugen af
naturressourcer

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

X

natur

natur

natur

Affaldsproduktion

X

Forurening og
gener

x

Risiko for større
ulykker og/eller
katastrofer

X

virk

virk
X

Arealet ligger i særlig værdifuldt
landbrugsområde, som skal tilgodese
landbrugsbyggeri, men udvidelse af
landbrug er ikke aktuel pga. bynær
placering.

Udfyldt af

Projektet medfører ændring af
arealanvendelsen fra frugtplantage til
skov

Ingen

Ikke væsentlig

Væsentlig

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

Eksisterende og godkendt
arealanvendelse

virk

virk

Risiko for
menneskers
sundhed
(røg/støj/møj)

2. PROJEKTETS
PLACERING

Udfyldt af

Projektets
dimensioner og
udformning

Ingen

Vurder og begrund, hvorvidt der er ingen, ikke
væsentlig eller væsentlig påvirkning af miljøet

Ikke væsentlig

Væsentlig

Beskriv karakteren/omfanget af eventuelle
1. PROJEKTETS
indvirkninger/forbrug m.v.
KARAKTERISTIKA

Landbrug

X

x

Udfyldt af

Naturressourcernes relative
rigdom, forekomst, kvalitet
og
regenereringskapacitet.

Ingen

Vurder og begrund, hvorvidt der er ingen,
ikke væsentlig eller væsentlig påvirkning
af miljøet

Ikke væsentlig

Beskriv karakteren/omfanget af eventuelle
indvirkninger/forbrug m.v.

Væsentlig

2. PROJEKTETS
PLACERING

natur
grundvand

Det naturlige miljøs
bæreevne med særlig
opmærksomhed på
følgende områder

i.

Vådområder

x

ii.

Kystområder og
havmiljø

x

iii.

Bjerg- og
skovområder

x

iv.

Naturreservater og
parker

x

v.

Habitat og bilag IV- Nærmeste habitatområde (Natura 2000)
arter
er Halkær ådal (del af H 15) 3,6 km mod
øst
Bilag IV-arter: Træerne skal plantes
jan/dec, så i forhold til bilag IV-arter, skal
det vurderes om plantagen er potentielt
vinterrasteområde, og om det i så fald
ødelægges af skovrejsning. Potentielle
arter der findes i vinterperioden på stedet
kan være padder og markfirben. Stor
vandsalamander overvintrer typisk under
dødt ved og i frostfrie hulheder
eksempelvis under sten og rødder. Vi
vurderer ikke at eventuelle
vinterrastpladser ødelægges, fordi de
store træer på arealet ikke berøres. Det er
ikke et typisk yngle- og rasteområde for
markfirben, som foretrækker tørre
solbeskinnede skråninger med vegetation
af forskellig højde og løs sandet jord.
Området er uden sådan et terræn.
Vi vurderer, samlet set, at skovrejsningen
ikke har en væsentlig påvirkning på bilag
IV-arters yngle- og rastepladser.

landbrug
natur
natur
natur
Natur

x

Beskyttet natur

vii.

Områder, hvor de
fastsatte
miljøkvalitetsnormer
allerede er
overskredet

viii.

Tætbefolkede
områder

ix.

Nærmeste beskyttede naturtyper ligger
mere end 800 m væk og påvirkes ikke af
skovrejsningen.

Udfyldt af

vi.

Ingen

Vurder og begrund, hvorvidt der er ingen,
ikke væsentlig eller væsentlig påvirkning
af miljøet

Ikke væsentlig

Beskriv karakteren/omfanget af eventuelle
indvirkninger/forbrug m.v.

Væsentlig

2. PROJEKTETS
PLACERING

natur
x
x

Der er ingen tætbefolkede eller
tætbebyggede områder, der påvirkes af
projektet.

plan
x

Landskaber og
lokalitet af historisk,
kulturel eller
arkæologisk
betydning

natur
x

Ingen

Udfyldt af

Ikke væsentlig

Væsentlig

3. ARTEN AF OG
Hvis der identificeres indvirkninger under punkt 1 og
KENDETEGN VED
2, skal disse vurderes i forhold til nedenstående
DEN POTENTIELLE
INDVIRKNING PÅ
MILJØET

Virk

x

Alle

Indvirkningens
størrelsesorden og
rumlig udstrækning
(geografisk område
og antal personer,
der berøres)
Indvirkningens art
Indvirkningens
grænseoverskridende
karakter
Indvirkningens
intensitet og
kompleksitet
Indvirkningens
sandsynlighed

Ingen

Udfyldt af

Ikke væsentlig

Væsentlig

3. ARTEN AF OG
Hvis der identificeres indvirkninger under punkt 1 og
KENDETEGN VED
2, skal disse vurderes i forhold til nedenstående
DEN POTENTIELLE
INDVIRKNING PÅ
MILJØET

x

Plan

Indvirkningens
forventede
indtræden, varighed,
hyppighed og
reversibilitet
Kumulationen af
projektets
indvirkninger med
indvirkninger fra
andre projekter
Muligheden for reelt
at begrænse
indvirkningerne

Bebyggede områder i nærheden er allerede omfattet
af skovbyggelinjer fra skove tættere på bebyggelsen.

