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Afgørelse om anmeldelse af skovrejsning på matr.nr. 32c og 32y Tversted
by, Tversted samt 1cz Nr. Elkær hgd., Tversted
Hjørring Kommune giver herved tilladelse til skovrejsning efter § 8 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse på matr.nr. 32c og 32y Tversted By, Tversted samt 1cz Nr. Elkær hgd., Tversted. Se kort sidst i afgørelsen.
Tilladelsen gives på betingelse af:
 At der holdes en afstand på 20 m til engen mod vest for at undgå tilstandsændringer på engen.
Baggrund for afgørelsen
Hjørring Kommune har den 28/6-2020 modtaget en anmeldelse om at vurdere
skovrejsningsprojektet på matr. nr. 32c og 32y Tversted by, Tversted samt 1cz
Nr. Elkær hgd., Tversted i Hjørring Kommune, i alt 3,21 ha.
Hjørring Kommune betragter samtidig anmodningen som en anmeldelse om vurdering af projektet jf. bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse samt en
ansøgning om miljøvurdering efter Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Projektet omfatter skovrejsning på 3,21 ha. Tilplantningen omfatter skovbryn og
løvskov(eg). Anlæg og pleje af skoven sker uden kemiske bekæmpelsesmidler
og anlæg sker med skånsom jordbehandling.
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
Projektområdet ligger i neutralt område mht. skovrejsning.
Naturbeskyttelsesinteresser
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Projektområdet grænser op til en eng, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens
§3. Engen ligger vest for det sydlige projektområde. Der skal holdes en afstand
på minimum 20 meter fra beplantningen til den beskyttede eng. Hvis dette vilkår
overholdes, vurderes projektet ikke at påvirke engen.
Projektområdet omfatter ikke fredede arealer, Natura 2000-områder eller andre
internationale beskyttelsesområder.
Hjørring Kommune har kendskab til at der i området findes flagermus, der er omfattet af Habitatdirektivets art. 12 vedr. beskyttelse af plante- og dyrearter, listet
på direktivets bilag IV. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil forringe livsbetingelserne for arterne.
Beskyttelseslinjer, fortidsminder og diger
Projektområdet er ikke omfattet af beskyttelselinier og der er ikke registreret fortidsminder eller beskyttede diger på arealet.
Hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder feks. knogler, flinteredskaber,
potteskår o.lign. skal arbejdet standses og museet kontaktes.
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
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 9. oktober
2020.
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/
Med venlig hilsen
Charlotte Sørensen
Naturmedarbejder
Tlf. 72 33 67 48
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Kopi til:
Landbrug & Fødevarer, e-mail: info@lf.dk
Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsraadet.dk

Kortbilag:

Områderne med blå farve er skovrejsningsområder

