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Afgørelse om anmeldelse af skovrejsning på matr.nr. 1bg den nordøstlige 
del, Ugilt 
 
Hjørring Kommune giver herved tilladelse til skovrejsning efter § 8 i 
bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse på matr.nr. 1bg den nordøstlige 
del, Ugilt. Se vedlagte kortbilag. 
 
Tilladelsen gives på betingelse af: 

 At der i den nordøstlige beplantning holdes 20 meters afstand fra 
tilplantningen til den beskyttede mose. 

 
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. 
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. 
 
Hjørring Kommune kan hvor særlige forhold taler for det meddele tilladelse til 
skovrejsning. Kommunen skal vurdere om en anmeldelse af etablering af skov er 
i overensstemmelse med kommuneplanen samt lov om naturbeskyttelse. 
 
Kommuneplan for Hjørring Kommune 

Arealet hvor der ønskes skovrejsning er beliggende i neutralt 
skovrejsningsområde, hvor skovrejsning hverken er uønsket eller ønsket.  
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Arealet er også delvist beliggende i et område udpeget som større 
sammenhængende landskab. I sådanne områder skal skovrejsning placeres og 
udformes så det passer ind i landskabet og ikke skæmmer landskabet. 
 
Det vurderes samlet at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, da 
skoven placeres i neutralt skovrejsningsområde og hensigtsmæssigt i 
sammenhæng med eksisterende skov. Derudover kan skovrejsningen have en 
positiv synergi med den tilstødende økologiske forbindelse, udpeget i 
kommuneplanen, langs det nærliggende vandløb. 
 
Naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ikke registreret beskyttet natur på arealerne, hvor der anmeldes om 
skovrejsning, men den nordøstlige beplantning grænser op til beskyttet natur 
(mose og sø).  
Hvor tilplantningen grænser op til beskyttet natur skal der holdes 20 meters 
afstand, for at træernes skyggepåvirkning ikke ændrer tilstanden af de lysåbne 
arealer. 
Omkring skovrejsningen er også beliggende arealer med overdrev og eng. Disse 
vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da der allerede er eksisterende 
læhegn og/eller holdes afstand. 
 
De anmeldte arealer ligger ikke indenfor Natura 2000-område eller fredning og 
der er ikke registreret bilag IV-arter på arealet. Et mindre areal i den sydvestlige 
beplantning er en del af en større sammenhængende udpegning som levested 
for flagermus.  
Plantning af træer vurderes ikke at have en negativ effekt på levested for 
flagermus, men træerne kan på sigt udgøre et nyt habitat, hvis de udvikler huller, 
sprækker og lignende.  
 
Beskyttelseslinjer, fortidsminder og diger 

En mindre del af projektet ligger indenfor skovbyggelinjen, men denne er ikke til 
hinder for plantning af ny skov. 
Der er ikke registreret diger, fortidsminder eller fortidsmindebeskyttelseslinjer 
indenfor de anmeldte arealer. 
 
Findes der under udførelsen af projektet spor af fortidsminder skal Vendsyssels 
Historiske Museum kontaktes på telefon 96 24 10 50 eller mail vhm@vhm.dk. 
 
Vandløb 

Skovrejsningen grænser ikke direkte op til vandløb, nærmeste vandløbssystem er 
beliggende i en afstand af ca. 100 meter. 
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Vandindvinding 

Skovrejsningen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Etablering 
af skov vil i tilfælde hvor der ikke sprøjtes gavne drikkevandsinteresserne i 
området. 
 
Afgørelse 
Hjørring Kommune giver herved tilladelse til at skovrejsningen kan godkendes. 
såfremt vilkårene opfyldes. Begrundelsen herfor er at projektet ikke strider imod 
kommuneplan samt naturbeskyttelse. 
 
En godkendt anmeldelse som ikke er udnyttet 5 år efter indsendelsen bortfalder. 
 
Klagevejledning: 
Kommunens afgørelse kan påklages til Landbrugsstyrelsen af ansøgeren, 
Landbrug og Fødevarer, samt af hovedorganisationerne for Danmarks 
Naturfredningsforening og Friluftsrådet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede  
Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og fødevareklagenævnet via  
”Klageportalen”. Link til portalen findes på Nævnenes Hus 
https://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  

 
Afgørelsen er sendt i kopi til:  

 Skovdyrkerne v. Hans Chr. Graversgaard, Hans C. Graversgaard, 
hcg@skovdyrkerne.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring afd., dnhjoerring-
sager@dn.dk   

 Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, 
thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk  

 Friluftsrådet i Vendsyssel, vendsyssel@friluftsraadet.dk   
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Kortbilag 
 

Den anmeldte skovrejsning er markeret med rødt. 


