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Screeningsafgørelse for krav om miljøvurdering af skovrejsning på matr.nr. 
1bg den nordøstlige del, Ugilt 
Hjørring Kommune har foretaget en screening af skovrejsningsprojekt beliggende 
på matr. nr. 1bg den nordøstlige del, Ugilt og truffet afgørelse efter § 21 i 
Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 
 
Afgørelse 
Hjørring Kommune har vurderet at screeningen ikke giver anledning til at 
projektet vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af kravet om 
miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er foretaget på baggrund af vedlagte 
miljøvurderingsskema samt ansøgers evt. supplerende oplysninger til sagen. 
 
I afgørelsen er der lagt vægt på følgende kriterier: 

 Projektets udformning og sammenhæng med eksisterende skov.  
 At landskaber, beskyttet natur eller arter ikke påvirkes negativt af 

projektets placering.  
 At projektet ingen negativ indvirkning har på miljøet  

 
Screeningsafgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 
Baggrund for afgørelsen 
Hjørring Kommune har d. 18. juni 2021 modtaget en anmeldelse om skovrejsning 
på matr. nr. 1bg den nordøstlige del, Ugilt i Hjørring Kommune, i alt ca. 13,35 ha.  
 
Det beskrives i anmeldelsen at formålet med projektet er at binde de 
eksisterende skovstykker sammen, producere råtræ og at projektet samtidig vil 
have en positiv klimaeffekt. Skovstykkerne tilplantes med både kulturer af løvtræ 
(9,66 ha) og nåletræ (3,69 ha). Der etableres skovbryn hvor beplantningerne ikke 
støder op til eksisterende fredskov. 
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                                                                                Side 2 

 

Det oplyses yderligere at der søges om tilskud til projektet fra Landbrusstyrelsens 
ordning om tilskud til privat skovrejsning. Skoven registreres derfor som fredskov 
og etableres uden brug af pesticider samt biocidholdige produkter. 
 
Høring af berørte myndigheder 
Hjørring Kommune har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, som bliver 
berørt af projektet, hvorfor der ikke er foretaget nogen høring i sagen. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen vil blive annonceret på Hjørring Kommunes hjemmeside. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 49 i 
Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 
 
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag 
eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag 
 
Klageberettigede 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. 
 
Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 
”Klageportalen”. Link til portalen findes på www.naevneneshus.dk. 
 
Læs mere om hvordan du klager over en afgørelse på Hjørring Kommunes 
hjemmeside: https://hjoerring.dk/demokrati/klagevejledning/  
 
 
 
Med venlig hilsen 

Ellen Marie Tranekjær Leed 

Skov- og Landskabsingeniør 

Tlf. 41 22 67 29 

E-mail: leed@hjoerring.dk 
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