Hjørring Kommune

Team Natur
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

Hjørring den 15-07-2019
Sagsnr.: 01.05.08-P19-37-19

Skovrejsning på matr.nr. 29a, Den sydlig-mellemste Del, Ugilt
Anmeldelse og VVM-screening

Hjørring Kommune har modtaget en anmodning fra LiebhaverSkovfogeden om at
vurdere skovrejsningsprojektet på matr. nr. 29a Den sydlig-mellemste Del, Ugilt, i
Hjørring Kommune, i alt 3,25 ha.
Afgrænsningen af projektområdet ses på kortet nedenfor, samt vedhæftede
skovrejsningskort fra ansøger.

Hjørring Kommune vurderer projektet jf. bekendtgørelse om jordressourcens
anvendelse1 samt en ansøgning om VVM screening efter Lovbekendtgørelse om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).2

Vurdering af anmeldt skovrejsning
Hjørring Kommune skal jf. bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse § 8
vurdere om en anmeldelse af etablering af skov er i overensstemmelse med
kommuneplanen samt lov om naturbeskyttelse.
1

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. BEK. nr. 1236 af 24.
november 2017.
2

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM1). LBK nr. 448 af 10. maj 2017
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Den sydligste del er desuden registreret som økologisk forbindelse med naturtypen
skov.
Det vurderes derfor at projektet vil bidrage positivt til kommuneplanens kvalitetsmål
for økologiske forbindelser.
Naturbeskyttelsesinteresser
Projektområdet grænser i det nordøstlige hjørne op til et engareal omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 3 (se vedlagte oversigtskort over beskyttet natur, samt
skovrejsningskort fra ansøger).
Der skal holdes en afstand på 10 meter fra beplantningen til det beskyttede
engareal for at undgå tilstandsændringer af lysforholdene og de hydrologiske forhold
på arealet.
Mod syd er der registreret beskyttet mose. Dette areal har i forvejen karakter af
skovbevokset mose og vurderes ikke at ville blive berørt negativt af skovrejsning.
Både det beskyttede engareal og det beskyttede moseareal er på
skovrejsningskortet indtegnet som områder med eksisterende natur, hvor der ikke
beplantes eller på anden måde fortages ændringer i naturtilstanden.
Projektområdet omfatter ikke fredede arealer eller er beliggende i internationale
beskyttelsesområder.
Hjørring Kommune har ikke kendskab til, at der i området findes arter, der er
omfattet af Habitatdirektivets artikel 12 vedr. beskyttelse af plante- og dyrearter listet
på direktivets bilag IV.
Beskyttelseslinjer, fortidsminder m.m.
Projektområdet er ikke omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer og der er ikke
registreret fortidsminder eller beskyttede diger på arealet.
Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder f.eks. knogler, flinteredskaber,
potteskår el.lign. skal arbejdet standses og museet kontaktes.
Vandløbslov
Mod vest er der registreret et beskyttet vandløb, der er omfattet af 2-m bræmmer.
Det anbefales at holde en afstand på 5-8 meter fra vandløbet af hensyn til
vedligeholdelse med maskiner.
Vandindvinding
Projektområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser.
Skovrejsning er generelt fordelagtigt for grundvandsressourcen set i forhold til
landbrug og byudvikling. Dette omfatter dog ikke intensivt drevet skovbrug, hvor
brug af pesticider finder sted.
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Samlet vurdering
Hjørring Kommune vurderer at projektet kan godkendes med følgende vilkår:
- Der skal holdes en afstand på 10 meter fra beplantningen til det beskyttede
engareal for at undgå tilstandsændringer af arealet.
- Der må ikke oplagres materiale fra etableringsarbejdet i beskyttet natur
- Den beskyttede natur må ikke tilføres jord udefra eller fra de
omkringliggende arealer
- Der må ikke gødskes, pløjes, udsås eller udplantes i den beskyttede natur.
Afgørelse VVM
Der er foretaget en VVM-screening af projektet og truffet afgørelse efter § 21 i
bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM).
Hjørring Kommune har vurderet at screeningen ikke giver anledning til at projektet
vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er foretaget
på baggrund af vedlagte VVM-skema samt ovenstående vurdering af anmeldt
skovrejsning.
Screeningsafgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
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 den 15. juli
2019.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest 12. august 2019.
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 forsiden af www.nmkn.dk samt via
www.virk.dk eller www.borger.dk.
Læs mere om hvordan du klager over en afgørelse på Hjørring Kommunes
hjemmeside: https://hjoerring.dk/demokrati/klagevejledning/
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Med venlig hilsen

Margrete Aakjær Christiansen
Naturmedarbejder
Tlf. 72 33 67 26 / 41 22 67 26
E-mail maac@hjoerring.dk
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Skovrejsningskort – oversigt over beplantning
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Oversigt over beskyttet natur
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Påtænkt ændret registrering af beskyttet natur
På baggrund af besigtigelse og gennemgang af luftfotos ændres afgrænsningen af engarealet en
smule.

