Teknik, Erhverv & Kultur

Høringsvar vedr. ansøgning om tilskud til privat skovrejsning på matr. 3a Toderup
by, Særslev & 1c Slagstrup By, Særslev tilhørende Toderupvej 21, 5471 Søndersø
Nordfyns Kommune har modtaget en anmodning fra Paludan om at udføre en VVMscreening for et skovrejsningsprojekt på matr. nr. 3a Toderup by, Særslev & 1c Slagstrup
By, Særslev.
Anmodningen består af fire delprojekter:
- Delprojekt Nord: 2,41 ha tilplantning på agerjord på matr. 3a Toderup By,
Særslev.
- Delprojekt Central: 3,05 ha tilplantning på agerjord i tilstødning til eksisterende
fredskov på matr. 3a Toderup By, Særslev.
- Delprojekt Syd: 2,12 ha tilplantning på agerjord på matr. 1c Slagstrup By,
Særslev.
- Delprojekt Haveskoven: 0,82 ha tilplantning uden tilskud på agerjord på matr. 3a
Toderup By, Særslev.
Kommunen har vurderet i forhold til nedenstående punkter:










Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer.
Fredede fortidsminder.
Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumsloven § 29a.
Vandløbsloven.
Områdeudpegningen – er projektet beliggende i et område, der er udpeget som
negativområde med hensyn til skovrejsning?
Område med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindingsoplande for
almene vandforsyninger.
Fredninger.
Internationale naturbeskyttelsesområder.

Delprojekt Nord anlægges omkring to eksisterende beskyttede søer, som i forbindelse
med projektet udvides med det formål at opnå en bedre naturværdi i søerne. Der er givet
separat dispensation til udvidelsen af de to vandhuller.
Det er kommunens vurdering, at det ønskede skovrejsning ikke er i strid med eller har en
negativ påvirkning på ovenstående punkter.
Kommunen foretaget en screening af projektet i forhold til VVM-reglerne på baggrund af
tilsendt ansøgnings materiale. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke kræver en
VVM-redegørelse. Afgørelsen offentliggøres på Nordfyns Kommunes hjemmeside senest
d. 9. september 2020.
Kommunen bemærker, at det i forbindelse med skovrejsningsprojektet skal sikres, at der
ikke ødelægges dræn, der bidrager til afvandingen på naboejendomme. I tilfælde af at
der er dræn på arealet kan disse lægges i lukkede PVC-rør eller ledningstrækningen kan
friholdes fra beplantning (fx ved anlæg af stikveje).

Side 1 af 2

Natur & Miljø
08. september 2020
Sagsnummer
S2020-49767
Dokument nr.
D2020-209920
Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
14420
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282
Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Åbningstid
Mandag kl.
Tirsdag kl.
Onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

-

15.00
15.00
15.00
17.00
13.00

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra
”Borger.dk” eller ”Virk.dk”.
www.nordfynskommune.dk
Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tina Wrøbel
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen
Søren Lyngdal H. Christensen
Biolog
Direkte tlf. 2114 8978
soechr@nordfynskommune.dk
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