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Screeningsafgørelse for krav om miljøvurdering af skovrejsning på
matr.nr. 3a, Poulstrup By, Vrejlev
Hjørring Kommune har foretaget en screening af skovrejsningsprojekt
beliggende på matr. nr. 3a, Poulstrup By, Vrejlev 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.
Screeningsafgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Baggrund for afgørelsen
Hjørring Kommune har d. 20. oktober 2020 modtaget en anmeldelse om
skovrejsning på matr.nr. 3a, Poulstrup By, Vrejlev i Hjørring Kommune, på i
alt 1,15 ha.
Anmeldelse af skovrejsningsprojektet er med ønske om at øge ejendommens
herlighedsværdi og rekreative muligheder for området. Arealet ønskes
tilplantet med to skovparceller af løvskov med enkelte stedsegrønne
beplantninger. Projektområdet er agerjord og ønskes evt. dybdepløjet.
Der planlægges at gøre brug af sprøjtning i tre år efter anlæggelsen. Der
tinglyses ikke fredskovspligt.
Vedr. dybdepløjning, er ansøger blevet informeret om Museumslovens § 25,
der beskriver, at ansøger forud for igangsætning af arbejdet skal anmode
nærmeste kulturhistoriske museum om en stillingtagen til, om arbejdet
indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.
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.
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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/
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