OLE SØGAARD, KISUM, HOLDING ApS
Østergårdsvej 9
7840 Højslev

23. marts 2021

Rettrup Kærvej 30 - Anmeldelse af skovrejsning (østlig del) og
screening efter miljøvurderingsloven
Skive Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til to skovrejsningsarealer på en del af
matrikel 17a, Rønbjerg By, Rønbjerg. Denne anmeldelse er for den østlige del af skovrejsningen
– et areal på ca. 1,8 ha af ejendommen Rettrup Kærvej 30, 7800 Skive.

Figur 1. Oversigtskort – del af matrikel 17a, Rønbjerg By, Rønbjerg. Luftfoto 2020, lyserød
markering er det ansøgte skovrejsningsareal. Røde streger er matrikelskel, blå streg angiver
beskyttet vandløb. Alle angivelser er omtrentlige og ikke målfaste.

1

I behandling af ansøgningen skal kommunen
 screene projektet i forhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM),


forholde ansøgningen til relevant lovgivning og planlægning ifølge bestemmelserne i
jordressourcebekendtgørelsen.

Skovrejsning er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)1, idet nyplantning af skov er opført på lovbekendtgørelsens bilag
2 pkt. 1d. Derfor skal kommunen screene ansøgningen og på denne baggrund afgøre, om
projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering vurderes at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering.
Ifølge Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur2, skal skovrejsning
anmeldes/ansøges ved kommunen inden skoven etableres. Kommunen vurderer
skovbeplantningen i forhold til anden lovgivning og i forhold til kommuneplanens retningslinjer
om skovplantning.
Afgørelse efter miljøvurderingsloven
Skive Kommune træffer hermed afgørelse efter § 21, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) om, at den ansøgte
skovrejsning ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet skovrejsningen ikke vurderes at få
negativ indvirkning på miljøet.
Kommunens afgørelse er offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside skive.dk den 23. marts
2021.
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning.
Anmeldelse af skovrejsning
Kommunen betragter ansøgningen som en anmeldelse om etablering af skov efter § 8 stk. 2 i
Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, da det ansøgte areal for
skovrejsning er beliggende i neutralt skovrejsningsområde i kommuneplanen.
Kommunen har i øvrigt ingen indvendinger imod tilplantningen.
Er anmeldelsen ikke udnyttet inden 5 år efter indsendelsen, bortfalder den.
Baggrund for afgørelserne
Det ansøgte skovrejsningsareal ligger i et område udpeget som ’bevaringsværdigt landskab’ i
kommuneplanen. Udpegningen skal sikre at landskabets karakter og oplevelsen af denne
bevares. Det oprindeligt ansøgte skovrejsningsareal er derfor tilrettet, så der ikke plantes skov i
de lave områder i ådalen, men skovrejsningen etableres kun på højere terræn og er dermed
tilpasset landskabet, så den åbne ådal bevares.
Skovrejsningen er screenet efter udvælgelseskriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Den
ønskede skovrejsning på ca. 1,8 ha skov er placeret på landbrugsjord. Skoven etableres uden
dybdegående jordbearbejdning.
Se ansøgers oplysninger om skovrejsningen på ansøgningsskema, bilag 1.
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Ud fra screeningen vurderer Skive Kommune, at:
 skovrejsningen vil forbedre områdets naturværdi som levested for vilde planter og dyr,
da skoven etableres på landbrugsareal,


skovrejsningen sker indenfor område med drikkevandsinteresser (OD) og vil være en
positiv påvirkning af grundvandsressourcen, set i forhold til den hidtidige
landbrugsmæssige udnyttelse af arealet.

Da skovrejsningen ikke vurderes at få negative indvirkninger på miljøet, træffer Skive Kommune
afgørelse om, at skovrejsningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Relevant lovgivning og planlægning:
 Skovrejsningsarealet er beliggende i neutralt skovrejsningsområde i Kommuneplan 20202032.


Der er et beskyttet vandløb (Rønbjerg Hovedgrøft) på matriklen. Da det er et offentligt
vandløb, skal et arbejdsbælte på 8 meter fra vandløbets kronekant friholdes for
beplantning – skovrejsningsarealet har større afstand til vandløbet.



Skive Kommune har ikke kendskab til yderligere vandløb på skovrejsningsarealet. Der
skal være beplantningsfri bælter over dræn, for at sikre drænenes afledningsevne og
vedligehold.



Skovrejsningsarealet er beliggende indenfor skovbyggelinjen (naturbeskyttelseslovens §
17), der kræves ikke dispensation herfra til skovrejsning.



Der er ikke yderligere lovgivningsmæssige restriktioner efter naturbeskyttelsesloven i
tilplantningsområdet – der er ikke beskyttet natur, fredninger eller beskyttelseslinjer.



Der er ikke registreret beskyttede diger (museumslovens § 29a) på arealet.



I Kommuneplan 2020-2032 ligger skovrejsningsarealet indenfor følgende udpegninger:
 Bevaringsværdige landskaber (ådals- og slettelandskaber)
 Naturbeskyttelsesområde (delvist)
 Økologisk forbindelseslinje
 Grønt Danmarkskort
 Værdifulde kulturlandskaber
Skive Kommune vurderer, at skovrejsning på det ansøgte areal lever op til
kommuneplanens retningslinjer for udpegningerne.



Skovrejsningen er ikke i uoverensstemmelse med øvrige lovgivnings- og planmæssige
forhold.

Der er ikke lovgivning eller planlægning til hinder for etablering af skov på det ansøgte areal.
Vurdering i forhold til Natura 2000-områder
Der er foretaget en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og
projekter, har en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder. Natura 2000 områder er et

3

netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og
vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske er EU-landene.
Nærmeste Natura 2000-område er Skørsø (H53) der findes ca. 1,4 km vest for
skovrejsningsarealet.
Skive Kommune vurderer, at skovrejsningen ikke påvirker Natura 2000-området eller naturtyper
og arter på udpegningsgrundlaget væsentligt, da kun de nærmeste omgivelser omkring
skovrejsningen påvirkes.
Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter
Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med
vilje, deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres. Der er ifølge Faglig
rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV samt
Forvaltningsplan for flagermus (2013) registreret følgende bilag IV-arter i området omkring
projektet: Damflagermus, Vandflagermus, Sydflagermus, Brunflagermus, Odder, Markfirben,
Stor vandsalamander, Spidssnudet frø. Skive Kommune har ikke kendskab til andre bilag IV
arter i området.
Det vurderes, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt, da
skovrejsningen sker på landbrugsareal, hvor der ikke vurderes at være egnede levesteder for
arterne. Skovrejsning kan på sigt skabe nye levesteder for dyr og planter.
Klagevejledning - miljøvurderingsloven
I henhold til § 49 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) kan VVM-screeningsafgørelsen efter § 21 alene påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om
overholdelse af lovens og bekendtgørelsens bestemmelser i forbindelse med VVM-sagens
behandling.
Klageberettiget efter § 49, stk. 1, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i
sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen
af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100
medlemmer.
Klage efter § 49, stk. 1, skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af
screeningsafgørelsen efter § 21.
Klagen skal indsendes via digital klageportal. Borgere, virksomheder og organisationer tilgår
Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.
Der er direkte link til disse steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på Klageportalen, findes også på
hjemmesiden, sammen med information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte
videovejledninger samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktion.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr for at klage. Gebyrets størrelse fremgår
af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist,
hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis
klageren får helt eller delvist medhold i klagen.
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Med venlig hilsen
Krista Kathrine Bernth
Biolog

Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø - Vand & Natur
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
CVR-nr: 29189579
Skive.dk

Henvendelse til:
Krista Kathrine Bernth
Direkte tlf.: 9915 7718
Mobil: 2225 9623
KKBE@skivekommune.dk
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Sagsnr.: GEO-2021-00335
Dok. nr.: 3034615

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Museum Salling
Danmarks Naturfredningsforening
Skive-Salling, Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd, Anni Oppelstrup
Landbrugsstyrelsen
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Botanisk Forening

Teknik, Miljø & Udvikling - Byg & Miljø - Vand & Natur
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
CVR-nr: 29189579
Skive.dk

arkaeologi@museumsalling.dk
dn@dn.dk
dnskive-sager@dn.dk
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
anniob@outlook.dk
mail@lbst.dk
skive@dof.dk
natur@dof.dk
dbf.oestjylland@gmail.com

Henvendelse til:
Krista Kathrine Bernth
Direkte tlf.: 9915 7718
Mobil: 2225 9623
KKBE@skivekommune.dk
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Sagsnr.: GEO-2021-00335
Dok. nr.: 3034615

Bilag 1
Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af
lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens
bilag 5.
Basisoplysninger
Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Skovrejsning - østlige areal.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Ole Søgård, Kisum Holding ApS, Østergårdsvej 9, 7840
Højslev, tlf. 40416845, e-mail: ole@sstaal.dk

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson

HedeDanmark a/s, Klostermarken 12, 8800 Viborg, Christen
Nørgård, tlf. 24823017; crn@hededanmark.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives Rettrup Kærvej 30, 7800 Skive, matr. nr. 17a, Rønbjerg By,
anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for Rønbjerg
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84
datum).
Projektet berører følgende kommune eller kommuner
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er
placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan
tænkes påvirket af projektet)

Skive

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.
For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.

Se kort

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning
af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for
strækningsanlæg).

Se kort.

Forholdet til VVM reglerne

Ja Nej

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af
planer og programmer og konkrete projekter (VVM).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Projektets karakteristika

x
X

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet
på bilag 1:
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Pkt. 1d – tilplantning.

Tekst

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet
omfatter angives navn og adresse på de eller den
pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det
fremtidige samlede bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

Skovbrug.

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med
projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i
forbindelse med projektet

1,80 ha. nyplantning.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i
anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå

Affald: Begrænset mængde planteemballage. Antageligt
foråret 2022 afhængig af tilladelser.

Projektets karakteristika

Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af
råstoffet/produktet i driftsfasen:

Ingen

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i
driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:
Projektets karakteristika

Begrænset mængde planteemballage.

Ja Nej Tekst

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig
vandforsyning?

x

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af
standardvilkår?

x

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne
standardvilkår?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke
vil kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREFdokumenter?

x

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREFdokumenter?

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BATkonklusioner?
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt
lokalt fastsatte støjgrænser?

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREFdokumenter, der ikke vil kunne overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BATkonklusioner?
Projektets karakteristika

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

x

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.

Ja Nej Tekst
x

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BATkonklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
x

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de
pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 17.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført,
kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og
vibrationer?

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler
og bekendtgørelser om luftforurening?

x

Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de
pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende
grænseværdier for luftforurening?

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført,
kunne overholde de vejledende grænseværdier for
luftforurening?
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de
indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som
følge af den forventede luftforurening, medsendes disse
oplysninger.

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og
begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede
støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?
Projektets karakteristika

x

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

Ja Nej Tekst

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede
lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

X

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for
belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse
naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

X

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf.
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?
Projektets placering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle
formål?

X

Ja Nej Tekst
x

Der er ikke lokalplan for området. En del af arealet
ligger i skovrejsning uønsket – der søges hermed om
dispensation. Ligger i området udpeget som økologisk
forbindelseslinie og i bevaringsværdigt landskab. Der
plantes lidt vest for kote 5

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende byggeog beskyttelseslinjer?

Hvis »ja« angiv hvilke:

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen
af naboarealer?

x

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen
af udlagte råstofområder?

x

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?
Projektets placering

x
Ja Nej Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller
indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af
højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere
end 20 m bredt.)

x

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for
realiseringen af en rejst fredningssag?

x

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald
hvilke?

Der er et beskyttet vandløb vest for arealet. Der
ønskes plantes 75 m. fra vandløbet, hvor det er
tættest på vandløbet.
x

Har ikke kendskab til nogen.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede
område.

Ca. 1700 meter i vestlig retning.

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og
Ramsarområder).

Ca. 1300 meter i vestlig retning.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske
ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?

x

36. Er projektet placeret i et område med særlige
drikkevandinteresser?

x

37. Er projektet placeret i et område med registreret
jordforurening?

x

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen
er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

x

39. Er projektet placeret i et område, der, jf.
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for
oversvømmelse?

x

Projektets placering

Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

Ligger i OMD

Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med
risikostyringsplanen for området.

Ja Nej Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området,
der sammen med det ansøgte må forventes at kunne
medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative
forhold)?
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre
nabolande?
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget
af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de
påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå,
forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige
skadelige virkninger for miljøet?
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.
Dato:___18/3 2021_____________________ Bygherre/anmelder:___Christen Nørgaard,HedeDanmark A/S

Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på
de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog
af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.
Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige
oplysninger til en offentlig myndighed.

