Tilladelse til skovrejsning i område udpeget som skovrejsning uønsket

Dato: 13/10-2020

Billund Kommune har modtaget en ansøgning om skovrejsning på matr. 1f St.
Almstok By, Vorbasse. Projektområdet er ca. 6,2 ha.
Se kortbilag 1.

Teknik og Miljø

Negativt skovrejsningsområde og skovrejsning
Det ansøgte areal er i kommuneplan 2017-2029 udpeget til skovrejsning uønsket.
At der ikke ønskes skov i området er på baggrund af, at området ligger i nærheden af et stort moseområde (Plougslund Mose). Derudover ligger arealet tæt på
et Natura 2000 område (Randbøl Hede). I kommuneplanen har arealet en række
udpegninger. Disse er: Lavbundsområde, naturområder, økologiske forbindelser,
potentielle økologiske forbindelser, potentiel natur samt særligt værdifulde landbrugsområder. Herudover er der i nærheden af arealet registreret to bilag IV arter:
Spidssnudet frø samt lille vandsalamander.
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Jf. Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur1 (§ 9, stk.
2) kan kommunen, hvor særlige forhold taler for det, meddele tilladelse til skovplantning.
Tilladelse til skovrejsning
Med hjemmel i § 9, stk. 2 gives hermed tilladelse til skovrejsning på i alt 4,2 ha.
(se kortbilag 2), med følgende vilkår.
Vilkår:
- Der må ikke plantes i lavbundsarealer (se kortbilag 2)
- For at sikre at rødder og etablering af skoven ikke ødelægger de beskyttede sten-og jorddiger, skal der holdes en afstand på 2 meter fra foden af
de beskyttede diger.
- Det er vigtigt, at der plantes hjemmehørende løvtræarter og helst dem der
hører til egnen. Desuden skal det helst være provenienser.
- Arealet må ikke drænes. Plantearters udbredelse er ofte defineret ud fra
hvordan jordbundens fugtighed er og derfor er det afgørende at projektområdet ikke drænes, men bibeholdes med våde lavninger. Hermed opnås en større variation af plantearter og dermed en større biodiversitet indenfor projektområdet.
- Der skal være en lysåben bræmme på 10m rundt om de § 3 beskyttede
moser, enge og søer herved forhindres at træerne skygger ind på § 3 arealerne. Der må heller ikke ændres på hydrologien inde på §3 arealet.
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Bekendtgørelse nr. 1236 af 24/11 2017 Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse

til dyrkning og natur
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Der skal holdes en afstand på 8 m til offentlige vandløb, for at sikre muligheden for vedligeholdelse af vandløbet.
Sommerfugle og andre insekter bruger korridorer og lysåbne arealer i landskabet til at bevæge sig rundt. For at sikre en naturlig diversitet af insekter
skal der lave to lysåbne areal med en diameter på 20m. Se kortbilag 2 for
placering.

Herudover anbefaler Billund Kommune at der ikke udsås græsser eller andet i
skovbunden, men at lokalitetens naturlige arter for lov at indvandrer.

Begrundelse for afgørelse
Forinden der træffes afgørelse er arealets restriktioner blevet belyst. Se skema 1.
Negativt/Positivt skovrejsningsområde:
Beskyttet natur efter
Naturbeskyttelseslovens §3:

Natura 2000 områder:

Beskyttede arter (bilag 4 og rødlistede)

Beskyttelseslinier:
Beskyttede diger og fredede
fortidsminder:
Fredninger:
Bræmmer langs vandløb
(vandløbsloven):
Grundvandsområder
(OSD, indsatsplan):

Kulturmiljø og kulturarvsarealer:

Det ansøgte areal ligger i negativt skovrejsningsområde
På arealet og i direkte forbindelse med projektområdet er der § 3 registreret mose, eng
og sø. Med et afstandskrav på 10 til de naturbeskyttede arealer vurderes det at projektet
ikke påvirker tilstanden ad de § 3 beskyttede
arealer.
Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 82
Randbøl Hede. Natura 2000 området er i fugleflugt beliggende ca. 450 m fra det ansøgte
projektområdet.
Billund Kommune har vurderet, at det ikke er
sandsynligt, at projektet kan påvirke overstående Natura 2000 område væsentligt, og det
er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.
I området er der registreret spidssnudet frø,
lille vandsalamander samt skrubtudse. Med
et afstandskrav til § 3 søer på 10m vurderes
det ar disse arter ikke vil blive påvirket af projektet.
Der er skovbyggelinje på arealet, denne har
ingen indvirkning på projektet.
Der er 3 beskyttede diger inden for det ansøgte område. Der skal holdes en afstand på
2 meter fra digets fod.
Projektarealet er ikke beliggende i et fredet
område.

Der er på arealet områder med særlige drikkevandsinteresser.
Skovrejsningen vil have en positiv indvirkning
på beskyttelsen af grundvandsressourcen. I
Billund Kommune er der generelt en lav pH i
det højere liggende grundvand, hvorfor tilplantning med løvtræer klart foretrækkes
frem for tilplantning med nåletræer. Nåletræer sænker pH i det vand, der strømmer ud
af rodzonen.
Der er ingen kulturmiljøer eller kulturarvsarealer indenfor det ansøgte projekt.

Side 2/4

Øvrige arealreservationer
Et råstofudpegningsområde grænser op til
(Perspektiv område, råstof, vindmølle,
projektarealet, men har ingen indflydelse på
lokalplan mm..)
projektet da disse ikke overlapper.
Servitutter på arealet
Der er ingen relevante servitutter på arealet
Skema 1: Gennemgang for arealreservationer

Samlet vurdering
Billund Kommune vurdere at der kan gives tilladelse til det ansøgte ud fra de beskrevne vilkår. Vi vurdere at hvis vilkårene følges, så vil projektet ikke stride mod
kommuneplanens intentioner for området, og biodiversiteten i området kan blive
forbedret, ved at tage marker i omdrift ud af drift og lave til skov der tager højde for
biodiversiteten med lysninger samt hjemmehørende arter.
På denne baggrund giver Billund Kommune tilladelse til skovrejsning på arealet.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Billund Kommunes hjemmeside d. 13/10/2020, samt i
ugeaviserne.
Klagevejledning
Jævnfør § 9, stk. 4 i Bekendtgørelse om Jordressourcens anvendelse til dyrkning
og natur kan kommunens afgørelse påklages til Landbrugsstyrelsen af ansøger,
Landbrug og Fødevarer, samt af hovedorganisationerne for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.
Klage indgives til Billund Kommune, der videresender klagen til Landbrugsstyrelsen med kommunens bemærkninger.
Landbrugsstyrelsen meddeler ansøgeren afgørelsen af klagesagen, og sender afgørelsen til kommunen samt til de klageberettigede organisationer
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene skal dette ske inden 6 måneder
efter afgørelsen er modtaget.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.
VVM-screening af skovrejsning
Billund kommune har truffet afgørelse om, at skovrejsningen ikke er omfattet af
bestemmelserne for VVM-pligt2 efter § 3, stk. 2, idet skovrejsning ikke forventes at
få væsentlig virkning på miljøet.
Øvrige forhold
Billund Kommune har ikke taget stilling til, om der er en forventning om at finde
fortidsminder på arealet, men henviser til Sydvestjysk Museum. Hvis der under
etableringen af skov dukker fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og
det lokale museum kontaktes.
VVM Klagemulighed
Afgørelse om ikke VVM pligt kan påklages. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse – se klagevejledning i VVM-screeningen.
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Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet

(VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 450 af 08/05/2017
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Med venlig hilsen
Lasse Pedersen
Naturmedarbejder
Bilag:
VVM-screening
Kortbilag 1
Kortbilag 2

Kopi sendt til:
Landbrug & Fødevarer (info@lf.dk)
Friluftsrådet (trekantomraadet@friluftsraadet.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, Billund (dnbillund-sager@dn.dk)

Side 4/4

