VVM-screening af skovrejsning

Dato: 17.

september 2021

Vi har modtaget materiale til brug for en VVM-screening af et skovrejsningsprojekt
på 1BE, MORSBØL BY, GRINDSTED, tilhørende ejendommen Morsbøl Skolevej
33, 7200 Grindsted. Det samlede areal der ønskes pålagt fredskovspligt er 2,62
ha. Heraf tilplantes 2,62 ha. Se kort i tilladelse til skovrejsning.
Pligt til VVM-screening
Ifølge Miljøvurderingsloven1, skal der ved visse anlæg udarbejdes en VVM-redegørelse, inden der tages endelig stilling til gennemførelsen af projektet.
Etablering af ny skov er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1d, vi skal
som VVM-myndighed foretage en vurdering af, om projektet/anlægget må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Derfor har vi udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven bilag 6.
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Afgørelse
Billund Kommune vurderer på baggrund af det foreliggende projektmateriale, at
skovrejsning hvorpå der er meddelt accept, hverken på baggrund af dens art, dimensioner eller placering, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.
Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven § 21, stk.1.
Det vurderes i øvrigt at:
• Projektet ikke vil skæmme landskabet væsentligt, idet der ikke findes særlig værdifulde landskabsforhold i området.
• Projektet vil forbedre området som levested for vilde planter og dyr, så områdets naturværdi øges.
• Skovrejsningen vil have en positiv indvirkning på beskyttelsen af grundvandsressourcen.
Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det
vedlagte screeningsnotat.
Hvis projektet ændres, er der pligt til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.
Udnyttelse
Hvis skovrejsningen ikke er gennemført inden 3 år, bortfalder denne afgørelse jf. §
39 i Miljøvurderingsloven. En ny afgørelse om VVM-pligt, vil være nødvendig, hvis
skovrejsningen efterfølgende ønskes udført.
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LEK. nr. 448 af den 10. maj 2017. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)
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Forhold til anden lovgivning
Denne screening handler alene om, hvorvidt skovrejsningsprojektet har så væsentlig indvirkning på miljøet, at det vil kræve en VVM-redegørelse. Der er dermed ikke
taget stilling til om gennemførelse af projektet kræver tilladelser eller dispensation
efter anden lovgivning. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, kan du altid henvende dig til os.
Høring af andre berørte myndigheder
Vi har vurderet, at der ikke er nogle andre myndigheder, som bliver berørt af projektet, hvorfor der ikke er foretaget nogen høring i sagen.
Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside den 17. september 2021,
samt i ugeaviserne hurtigst muligt herefter.
Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-screening kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf.
miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen
er offentliggjort.
De klageberettigede er:
• Miljøministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har
beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af
o at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som
dokumenterer dens formål, og
o at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100
medlemmer.
Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Vejledning om hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen,
kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, samt på
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.
Klagegebyret er fastsat til 900 kr. pr. klage for privatpersoner og 1.800 kr. pr. klage
for virksomheder og organisationer. Priserne er oplyst i 2016 niveau og vil blive
pristalsreguleret.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til os. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
din anmodning kan imødekommes.
Vejledning om klageordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside https://naevneneshus.dk.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6
måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af os eller – i forbindelse med klage –
af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Med venlig hilsen
Lea Bach Sloth
Naturmedarbejder
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Bilag:
VVM-screenings notat af skovtilplantning.
Kortbilag 1
Kopi sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening, Billund (dnbillund-sager@dn.dk)
Landbrugsstyrelsen (mail@lbst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, billund lokalafdeling (billund@dof.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, (natur@dof.dk)
Miljøstyrelsen, (mst@mst.dk)
Miljøstyrelsen Sydjylland (syd@mst.dk)
Naturstyrelsen Trekantområdet, (tre@nst.dk)
Sydvestjyske Museer (museum@sydvestjyskemuseer.dk)
Billund Museum, (museet@billund.dk
Landboretligt Udvalg, (sbp@sagro.dk)
Landboretligt Udvalg, (varde@lrs.dk)
Friluftsrådet (trekantomraadet@friluftsraadet.dk)
Dansk Botanisk Forening (rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com)
Dansk Entomologisk Forening, (def@entoweb.dk)

Bilag: VVM-screeningsnotat af skovtilplantning
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Vurderes det som en mulighed, at anlægget Ja
kan få indvirkning på miljøet med hensyn til
følgende kriterier?

Nej

Bemærkninger

1.Projektets Karakteristika
Projektets dimensioner

X

Projektområdet er på 2,62 ha og heraf udlægges 0
ha som lysåbent areal mens 2,62 ha tilplantes.

Kumulation med andre projekter
Anvendelsen af naturressourcer
Affaldsproduktion
Forurening og gener

X
X
X
X

Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de
anvendte stoffer og teknologier
2.Projektets geografiske placering
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af projektet:
- Nuværende arealanvendelse
- Naturressourcernes relative rigdom,
kvalitet og regenereringskapacitet i
området

X

Skovens fremtidige drift vil ikke omfatte kemiske
bekæmpelsesmidler eller gødning.

X
X

Landbrugsjord tilplantes

-

Det naturlige miljøs bæreevne med
særlig opmærksomhed på følgende
områder:
a) vådområder (herunder vandløb og
søer)
f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder
og habitatområder

Skovrejsning er en positiv foranstaltning i forhold til
grundvandsbeskyttelsen. Set i forhold til den tidligere drift, som har været landbrugsjord i omdrift, og
set i lyset af, at der ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler ved skovrejsningen, vurderes
det at skovrejsningsprojektet ikke vil få indvirkning
på miljøet.

X
X
X
X
X
X

De nærmeste Natura 2000 områder er nr. 88
Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for
Varde og nr. 85 Hedeområder ved Store Råbjerg.
Natura 2000 områderne er i fugleflugt beliggende
hhv. ca. 7,6 km og ca. 7,8 km fra det ansøgte projektområde.
Vi har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke ovenstående Natura 2000 område væsentligt, hvilket skyldes at arbejdets karakter ikke vil kunne påvirke arter og naturtyper på
udpegningsgrundlaget over den afstand der er fra
projektområdet til Natura 2000 området. Det er
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derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.

g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet
h) tætbefolkede områder
I) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt

Cirka 400 meter i fugleflugt fra projektområdet er
der observeret spor fra odder, der er beskyttet af
Habitatsdirektivets bilag IV. Projektet vurderes
ikke at påvirke odderens levevilkår, da projektområdet ikke vurderes at være egnet levested for odderen, da der langs 3 sider af projektområdet er
eksisterende skov, samt at projektområdet støder
op til et stort areal med minkavlsbygninger.
Der findes ikke oplysninger om, at der findes
rødlistearter indenfor projektområdet eller i
nærområdet. Det vurderes derfor, at projektet ikke
vil forringe levevilkårene for de rødlistede dyre og
plantearter.
X

X
X

Vurdering af indvirkningernes væsentlighed
Vurdering er baseret på de kriterier i bekendtgørelsens bilag 3, som vedrører kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning, og skal ses i relation til de kriterier, som
er opstillet i ovenstående skema og vurdering af indvirkningernes væsentlighed.
Konklusion
Billund Kommune vurderer på baggrund af det foreliggende projektmateriale, at
den ansøgte skovrejsning, hverken på baggrund af dens art, dimensioner eller placering, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.
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