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VVM screeningsafgørelse og anmeldelse om skovrejsning på matr.nr. 1x, Løjstrup hgd. Laurbjerg.
9.oktober 2018

Favrskov Kommune har fra Skovdyrkerforeningen 5. september 2018 modtaget en anmeldelse om skovrejsning på 2,07 ha på matr.nr.1x, Løjstrup hgd. Laurbjerg
Skovrejsning er på bilag 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven), hvorfor det gælder, at kommunen skal afgøre, om anlægget er omfattet af VVM-pligt.
Kommunen skal desuden godkende projektet i forhold til reglerne i bekendtgørelse om
jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.
Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Favrskov Kommune træffer hermed afgørelse om, at området, der er godkendt til skovrejsning på vedlagte kortbilag på matr.nr.1x, Løjstrup hgd. Laurbjerg, ikke er omfattet
af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, idet skovrejsning ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet
ikke skal miljøvurderes.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter at den er meddelt eller
ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.
Begrundelse
Afgørelsen er foretaget på baggrund af ansøgers anmeldelse på bilag nr.1 i bekendtgørelse om samordning af miljøvurdering og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt.1d – Nyplantning og rydning
af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. Det vurderes, at skovrejsningen vil bidrage positivt til beskyttelse af grundvandet, samtidig med at der skabes
ny natur jf. kriteriernerne på bilag 6 miljøvurderingsloven.
Favrskov Kommune har foretaget en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på en række internationale naturbeskyttelsesområder samt visse beskyttede
arter og deres levesteder
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Det ansøgte ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Nærmeste Natura
2000 område er EF-habitatområdet Bjerre og Haslundskov, som ligger mere end 3 km
mod øst. Favrskov Kommune vurderer, at det ansøgte projekts indvirkning på udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder er uvæsentlig. Arealet har
hidtil været dyrket mark og udgør ikke et oplagt levested for bilag IV-arter. Kommunen
vurderer, at projektet ikke vil have noget væsentlig indvirkning på beskyttelsen af
visse arter og deres levesteder
Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside på adressen www.favrskov.dk. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. nedenstående afsnit ”Klagevejledning”.
Godkendelse af anmeldelse om skovrejsning i henhold til bekendtgørelse om
jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
Favrskov Kommune har vurderet det anmeldte projekt i forhold til naturbeskyttelsesloven, museumsloven, vandløbsloven og gældende kommuneplan.
Området er udpeget som neutralområde i forhold til skovrejsning i Kommuneplan 2013.
Området er derudover udpeget som område med nitratfølsomt indvindingsområde, ligger indenfor virksomhedskonsekvens zone og som værdifuld landbrugsområde.
Favrskov Kommune godkender hermed anmeldelse af skovrejsning på matr.nr.1x, Løjstrup hgd. Laurbjerg, i henhold til § 8 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse
til dyrkning og natur.
Denne godkendelse sendes til Landbrugsstyrelsen, for at arealet bliver fritaget for rydningspligt.
Er anmeldelsen ikke udnyttet fem år efter indsendelsen, bortfalder den jf. reglerne i bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.
Bemærkninger i forhold til vandløbsloven
Favrskov Kommune har ikke kendskab til vandløb inden for skovrejsningsområdet,
Bemærk dog at der jf. vandløbslovens § 6, stk. 3 ikke må foretages beplantning så nær
rørlagte vandløb og dræn på skovrejsningsarealet, at der kan være fare for at rørledninger beskadiges eller tilstoppes, så afvanding fra andre lodsejeres arealer forhindres.
Erfaringsmæssigt er dette en afstand på 3-5 meter for buske og træer. Hvis der er
dræn, der kun afvander ansøgers egen jord, kan de sløjfes uden behandling efter
vandløbsloven. Andre dræn-ændringer kræver sagsbehandling efter vandløbsloven.
Øvrigt
På det samlede kort fremgår ønske om en sø. Der skal ansøges særskilt om at give
planlovstilladelse til anlæg af sø.

Klagevejledning
Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 9.oktober 2018 med en
klagefrist på 4 uger.
Skovrejsningen må ikke påbegyndes før klagefristens udløb.
Screeningsafgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jfr. §§ 49 og 50 i miljøvurderingsloven.
Klageberettiget er enhver med en individuel retlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jfr. § 52 i miljøvurderingsloven.
Du klager via klageportalen, som findes under borger.dk eller virk.dk. Klageportalen
findes også via www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Favrskov Kommune i
klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800
kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Favrskov Kommune. Hvis
Favrskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker
at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Favrskov Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter
beslutter om, du kan fritages.
Der er en klagefrist på 4 uger fra du har modtaget afgørelsen.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelse af dette brev.
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