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Vurdering af miljøvurderingspligt i forbindelse med privat
skovrejsningsprojekt på matr. 28a Skovby Nymark, Skovby tilhørende
Huggetvej 133, 5400 Bogense
Nordfyns Kommune har foretaget en screening af miljøvurderingspligt (VVM) til et
skovrejsningsprojekt på matr. 28a Skovby Nymark, Skovby. Nordfyns Kommune
vurderer, at det anmeldte skovrejsningsprojekt ikke kræver en VVM-redegørelse.
Det ønskede skovrejsningsareal fremgår med hvid skrafvering af nedenstående

Sagsnummer
S2020-61773
Dokument nr.
D2021-7809
Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
823
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

kort:
Baggrund
Kommunen har foretaget en screening af projektet i forhold til VVM-reglerne på baggrund
af det tilsendte ansøgningsmateriale. VVM-anmeldelsen fremgår af bilaget.
Kommunen har vurderet i forhold til nedenstående punkter:
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Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer.









Fredede fortidsminder.
Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumsloven § 29a.
Vandløbsloven.
Områdeudpegningen for ønsket eller uønsket skovrejsning.
Område med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindingsoplande for
almene vandforsyninger.
Fredninger.
Internationale beskyttelsesområder.

Begrundelse
Det anmeldte areal overlapper med to fortidsmindebeskyttelseslinjer fra to gravhøje. Af
den fremsendte beplantningsplan fremgår det dog, at der ikke vil blive foretaget
beplantning inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, men at det pågældende areal
kommer til at ligge hen som eng. Det anmeldte er derfor ikke i strid med museumsloven.
Skovrejsningsarealet ligger inden for to udpegninger i kommunalplanen: Potentielle
lavbundsarealer og skovrejsning uønsket.
For arealer indenfor ’Potentielle lavbundsarealer’ skal der i tilladelse sikres, at
muligheden for at genoprette vådområder på området ikke forværres af anlæg og
lignende. Det overlappende areal er en lille del af den anmeldte skovrejsning og ligger i
udkanten af lavbundsarealet, som det fremgår af kortet herunder. Størstedelen af det
overlappende areal kommer derudover til at ligge hen som eng uden beplantning, jf.
fremsendte beplantningsplan.

Inden for udpegningen for skovrejsning uønsket, skal arealerne som udgangspunkt
holdes fri af beplantning. Der kan dog gøres undtagelse for udpegningen, hvis det
anmeldte ikke er i strid med formålet med den konkrete udpegning.
Arealet må formodes at være udpeget til skovrejsning uønsket, da det er et
lavbundsareal. Da der i denne afgørelse er vurderet, at skovrejsningen ikke er i strid med
den pågældende udpegning for potentielt lavbundsareal, vurderes det, at ’skovrejsning
uønsket’ kan tilsidesættes i det pågældende tilfælde.
Den anmeldte skovrejsning ligger op ad et areal udpeget til økologiske forbindelser.
Skovrejsningen vil derfor bidrage med at udvide disse økologiske forbindelser, herunder
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ved at bidrage med dynamik mellem skovareal og lysåbne arealer, og det vurderes
derfor, at skovrejsningen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.
Nordfyns Kommune vurderer, at det anmeldte skovrejsningsprojekt ikke er VVM-pligtigt.
Kommunens vurdering begrundes i, at den ønskede skovrejsning ikke er i strid med eller
har en negativ påvirkning på førnævnte punkter eller har anden væsentlig virkning på
miljøet.
Udnyttelsesfrist
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller
ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Udnyttelsesfristen regnes fra
afgørelsens offentliggørelse.
Offentlighed
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 13. januar 2021.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 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, jf. miljøvurderingslovens § 50.
Du klager via Klageportalen på https://naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem
klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på
kr. 900 for private og 1.800 kr. for virksomheder og foreninger. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen, dvs.
senest den 10. februar 2021.
Andet
Kommunen bemærker, at der i forbindelse med skovrejsningsprojektet skal sikres, at der
ikke ødelægges dræn, der bidrager til afvandingen på andre ejendomme. I tilfælde af at
der er dræn på arealet, kan disse lægges i lukkede PVC-rør eller ledningsstrækningen
kan friholdes fra beplantning.
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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