Tilladelse til skovrejsning i negativt skovrejsningsområde

Dato: 22-09-2021

Vi har modtaget en ansøgning om skovrejsning på matr.nr. 3ag, Utoft Gde.,
Grindsted. Projektområdet er 3,5 ha og er i kommuneplan 2017-2029 udpeget til
skovrejsning uønsket.

Teknik, Plan & Kultur

Hvad siger bekendtgørelsen?
Ifølge bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur1 må der
ikke foretages skovtilplantning i områder, hvor skovtilplantning er uønsket ifølge en
endeligt vedtaget kommuneplan. Dog kan kommunen, hvor særlige forhold taler for
det, meddele tilladelse til skovtilplantning jf. §9, stk. 2.

Tilladelse til skovrejsning
Med baggrund i § 9, stk. 2 gives hermed tilladelse til skovrejsning på i alt 3,53 ha.
Se kortbilag 1.

Trafik, Park og Natur
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Tlf. 79 72 72 00
www.billund.dk

Sagsnr: 21/8399
Sagsbehandler:
Lasse Pedersen
Tlf. 7972 7065
LPEDE@billund.dk

Tilladelsen gives under forudsætning af:
• At skovrejsningen udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet samt
vedlagte.
• At der holdes minimum 15 meter til §3 beskyttet eng og vandløb.
• At der ikke rejses skov indenfor vejbyggelinje uden en dispensation hos
vejdirektoratet
Ved skovrejsning på lavbundsareal og okkerpotentielt område skal ansøger være
opmærksom på at:
• Træerne skal kunne tåle og stå vådt
• Det er ikke tilladt at dræne eller grøfte jf. Okkerloven
• Det er ikke tilladt at dybde- eller reolpløje
• Der må ikke benyttes sprøjtemidler ved høj grundvandsstand, da der er
mulighed for at sprøjtemidlerne føres til vandløbet Utoft mosebæk, som er
beskyttet.
Bemærk at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den
er meddelt.

Høring
Da projektområdet er beliggende indenfor lavbundsareal og okkerpotentielt område, er Billund Kommunes vandløbsteam hørt i sagen. De udtaler følgende:
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”Vi har fået screenet landbrugsarealerne ved Utoft Mosebæk ved COWI for at
vurdere, om området er egnet som vådområde eller lavbundsareal.
Området er ikke egnet til vådområde, da oplandet er for lille. Der er ikke
nok næringsrigt vand at tilbageholde på arealet.
Området er ikke egnet til lavbundsareal, da kun 24 % af jorden er udpeget som tørvejord. Der vil kræve yderligere undersøgelser af jorden for at
bekræfte dette.
Da der heller ikke er opbakning til etablering af et vådområde på arealerne, vil Billund kommune ikke foretage yderligere undersøgelser.
Ved skovrejsning på lavbundsareal og okkerpotentielt areal skal ansøger være
opmærksom på at:
Træerne skal kunne tåle at stå vådt
Det er ikke tilladt at dræne eller grøfte efter okkerloven
Der er ikke tilladt at dybde- eller reolpløje
Der ikke må benyttes sprøjtemidler ved høj grundvandsstand, da der er
mulighed for at sprøjtemidlerne føres til vandløbet Utoft Mosebæk, som er
beskyttet.”

Begrundelse for afgørelse
Forud for afgørelsen har vi vurderet arealets restriktioner. Se skema 1.
Negativt/Positivt skovrejsningsområde:

Beskyttet natur efter
Naturbeskyttelseslovens §3:

Natura 2000 områder:

Det ansøgte areal ligger i negativt skovrejsningsområde Dette skyldes at arealet, i kommunalplanen, er udpeget som lavbundsareal.
Der er en § 3 eng som støder op til det ansøgte areal, både sydvest og nordvest for
arealet, se kortbilag 1. Der skal være 15 meter fra projektet til engene for at sikre at den
beskyttede natur ikke påvirkes negativt på
sigt.
Der er herudover ikke registreret beskyttet
natur i henhold til naturbeskyttelseslovens §
3 på skovrejsningsarealet. Kommunens registrering af beskyttet natur er vejledende.
Hvorvidt et areal er beskyttet af naturbeskyttelsesloves § 3 afhænger af arealets faktiske
tilstand. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden
herunder etablere skov på beskyttet natur.
Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 85
Hedeområder ved Store Råbjerg . Natura
2000 området er i fugleflugt beliggende ca. 2
km fra det ansøgte projektområde.
Billund Kommune 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
derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.
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Beskyttede arter (bilag 4 og rødlistede)

Spidssnudet frø, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV, er observeret ca. 850 meter
fra projektområdet. Billund Kommune vurderer at projektet ikke forringer levevilkårene for
arten, fordi projektområdet ikke er et
potentielt levested for arten. Samtidig adskilles projektområdet og det kendte levested af
både skov og genbrugsplads.
Det vurderes, at projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for de øvrige dyre- og
plantearter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Projektet vil derfor ikke forringe
eventuelle levesteder for arterne.
Følgende rødlistede arter er tidligere observeret i nærheden af projektområdet (1 km):
• Butsnudet frø
• Spidssnudet frø
• Spættet bredpande
• Kobberbrun køllesværmer
• Smalrandet humlebisværmer
• Skælklædt lav
• Klit-bægerlav
• Takket bægerlav (varietet)
• Kastaniebrun slørhat
• Medusa mørkhat
• Hvid Næbfrø
• Brun næbfrø
• Alm. Månerude
• Liden Soldug

Beskyttelseslinier:

Det vurderes, at projektet ikke forringer arternes levesteder, fordi projektområdet ikke vurderes at være et egnet levested for disse arter, samtidig med at projektområdet hovedsageligt ligger 800 meter eller mere fra de
nævnte observationer. Det vurderes, at projektområdet ikke er et potentielt levested for
øvrige forekommende rødlistede arter.
Projektområdet overlappes af skovbyggelinje.
Dette har ingen indvirkning på skovrejsningen.

Beskyttede diger:

Projektområdet indeholder ikke beskyttede
diger.

Fredninger:

Projektområdet er ikke beliggende indenfor
en fredning.

Bræmmer langs vandløb
(vandløbsloven):

Der skal holdes en 8 m buffer til det
nærliggende vandløb, for at sikre driften af
vandløbet.
Projektområdet er placeret i område med
særlige drikkevandsinteresser eller område
med indvindingsoplande.

Grundvandsområder
(OSD, indsatsplan):
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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.
Kommunalplans bindinger:

Kulturmiljø og kulturarvsarealer:

Området er beliggende i landzonen, og er i
Kommuneplanen 2017-2029 udlagt som lavbundsareal, skovrejsning uønsket, okker –
potentiel risiko, potentielle økologiske forbindelser, særligt værdifulde landbrugsområder,
Økologiske forbindelser.
Hvis projektet gennemføres som beskrevet i
denne afgørelse, strider det ikke mod kommuneplanen.
Projektområdet er ikke beliggende indenfor
Kulturmiljøer eller kulturarvsarealer
Projektområdet er ikke beliggende i et område med øvrige arealreservationer.

Øvrige arealreservationer
(Perspektiv område, råstof, vindmølle,
lokalplan mm..)
Servitutter på arealet
Ikke relevant for projektet.
Skema 1: Gennemgang for arealreservationer

Samlet vurdering
Det er Billund kommunes vurdering at der foreligger særlige forhold med hensyn
til, beskyttelse af grundvand/overfladevand og fremtidig sikring af klima, som kan
begrunde en tilladelse. Samtidig tages der hensyn til de faktorer der ligger til grund
for den oprindelige udpegning af området som skovrejsning ønsket.

På baggrund af ovenforstående meddeles der hermed tilladelse til skovrejsning
på i alt 3,5 ha. Se kortbilag 1.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Billund Kommunes hjemmeside d. 22-09-2021, samt
i Ugeaviserne hurtigst muligt herefter.

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Landbrugsstyrelsen. Dem der kan klage er
dig som ansøger, Landbrug og Fødevarer, samt hovedorganisationerne for hhv.
Danmarks Naturfredningsforening samt Friluftsrådet.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.
Klage sendes til os, og vi vil herefter videresende klagen til Landbrugsstyrelsen
med vores bemærkninger.
Landbrugsstyrelsen vil herefter meddele dig afgørelsen af klagesagen, og sender
samtidig afgørelsen til os 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.
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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.

Med venlig hilsen
Lasse Pedersen
Naturmedarbejder
Bilag:
VVM-screening
Kortbilag 1

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