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Afgørelse om anmeldelse af skovrejsning på matr.nr. 3a, Poulstrup By,
Vrejlev
Hjørring Kommune giver herved tilladelse til skovrejsning efter § 9 stk. 2 i
bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse på matr.nr. 3a, Poulstrup
By, Vrejlev. Se vedlagte kortbilag 1.

Tilladelsen gives på betingelse af vilkårene:


Der kun tilplantes på de godkendte arealer



Hjørring Kommune henstiller til plantning af hjemmehørende træarter
der tilgodeser den danske flora og fauna. Se vedlagte
beplantningsliste med ønskede og uønskede arter.

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.

Projektarealet er beliggende i negativ-område for skovrejsning i henhold til
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Hjørring Kommunes kommuneplan. Jf. § 9 stk. 2 i Bekendtgørelsen for
jordressourcens anvendelse kan kommunen hvor særlige forhold taler for det
meddele tilladelse til skovrejsning i negativ-områder i kommuneplanen.

Kommunen skal vurdere om en anmeldelse af etablering af skov er i
overensstemmelse med kommuneplanen samt lov om naturbeskyttelse.

Kommuneplan for Hjørring Kommune
Jf. retningslinje 12.2 i Kommuneplanen må der ikke plantes ny skov i områder,
hvor skovrejsning er uønsket.
Udpegningen er begrundet i ønsket om at friholde landskabelige
sammenhænge, geologiske spor, natur- og kulturværdier mv. for tilplantning.
Den omfatter f.eks. de internationale naturbeskyttelsesområder, mange
fredede områder og en række kirkers og andre kulturspors omgivelser.

Placeringen nær Vrejlev Kloster og Vrejlev Mølle Å, er den primære årsag for
områdets udpegning som uønsket for skovrejsning. Udpegningen har til
formål at friholde eksisterende indsigtskiler til Vrejlev Kloster og eventuelle
udsigtspunkter fra Poulstrup mod vest til Vrejlev Mølle Å. Se kortbilag 1.

Naturbeskyttelsesinteresser
Projektområdets nærmeste areal omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 er
en sø placeret mindst 380 m væk mod syd. Det vurderes at projektet ikke vil
kunne påvirke søen.
Projektområdet omfatter ikke fredede arter, Natura 2000-områder eller andre
internationale beskyttelsesområder.
Hjørring Kommune vurderer, at det er usandsynligt, at der i området findes
arter, der er omfattet af Habitatdirektivets art. 12 vedr. beskyttelse af planteog dyrearter, listet på direktivets bilag IV.

Beskyttelseslinjer, fortidsminder og diger
Projektarealet er ikke omfattet af beskyttelseslinjer. Kirkebyggelinjen for
Vrejlev Kloster grænser over 1,25 km nord for projektarealet.
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Der er ikke registreret fredninger, fortidsminder eller beskyttede diger på
arealet.
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.
Jf. § 27 i Museumsloven, skal projektarbejdet standses, hvis der under
arbejdet findes spor af fortidsminder f.eks. knogler, flinteredskaber, potteskår
o. lign. Fund skal anmeldes til Vendsyssels Historiske Museum på tlf.: 96 24
10 50 eller via mail: vhm@vhm.dk

Vandløb
Projektområdets nærmeste vandløb er placeret over 490 m væk. Vandløbet er
offentligt og er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det vurderes at
projektet eller anlægsarbejdet i forbindelse med projektet ikke vil kunne
påvirke vandløbet.

Vandindvinding
Projektområdet er beliggende i et område med særlige 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.

Besigtigelse af området
Ved besigtigelse af området kunne det konstateres, at en beplantning af
arealerne for det ansøgte skovrejsningsprojekt, ikke vil få indflydelse på
eksisterende indsigtskiler til Vrejlev Kloster i området. Ligeledes kunne det
konstateres at projektet ikke vil fratage udsigter til Vrejlev Mølle Å. Området
omkring projektareal er på nuværende tidspunkt beplantet med flere læhegn
og mindre beplantningsarealer.
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Afgørelse
Hjørring Kommune giver herved tilladelse til at skovrejsningen kan godkendes
såfremt vilkårene opfyldes. Begrundelsen herfor er, at projektet er foreneligt
med kommuneplanen og ikke strider imod naturbeskyttelse.

Det vurderes at projektet er foreneligt med kommuneplanen, da projektet ikke
vil få betydning for udpegningsgrundlagets formål for området. Beplantning af
projektarealet vil ikke få indflydelse på eksisterende indsigtskiler til Vrejlev
Kloster og vil ikke fratage udsigter til Vrejlev Mølle Å.

En godkendt anmeldelse som ikke er udnyttet 5 år efter indsendelsen
bortfalder.

Klagevejledning:
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
klageberettigede.

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 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/klagevejledninger/
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Med venlig hilsen
Ditte Grøngaard
Naturmedarbejder
Tlf.: 41 22 67 28
E-mail: adg@hjoerring.dk

Kopi til:
Landbrug & Fødevare, email: info@lf.dk
Danmarks Naturfredningsforening, email: dn@dn.dk
Friluftsrådet, email: fr@friluftsraadet.dk

