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Accept af skovrejsning på ejendommen Gammelmark 6, 6630 Rødding 

Matr. nre. 16 og 711 Hygum, Sdr. Hygum 

 

Vejen Kommune har d. 18-08-2022 modtaget din anmeldelse om privat skovrejsning med tilskud på 

et ca. 5,7 ha stort areal. Der er også fremsendt ansøgning om vurdering af VVM-pligt.  

 

Vejen Kommune skal vurdere om skovtilplantningen er i overensstemmelse med kommunepla-

nens bestemmelser om etablering af skov og reglerne i naturbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse 

om jordressourcens anvendelse. Vejen Kommune skal desuden vurdere om skovtilplantningen kan 

påvirke miljøet og dermed være VVM-pligtigt. 

 

Kommunens afgørelser 

Vejen Kommune accepterer, at der plantes skov på et ca. 4,8 ha stort areal af matr. nr. 16 og 711 

Hygum, Sdr. Hygum. Der kan indgå mindre åbne arealer i skoven. Det godkendte areal fremgår af 

vedlagte kortbilag. Det samlede areal kan pålægges fredskovspligt.  

 

I Kommuneplan 2021 er området udpeget som neutralområde for skovrejsning. 

 

Skovtilplantningen accepteres efter §8 i bekendtgørelse nr. 1236 af 24. november 2017om jordres-

sourcens anvendelse til dyrkning og natur. 

 

Vilkår 
1. Der må ikke plantes nærmere de beskyttede mosearealer end 20 m, se kortbilag. 

 
2. Der skal opretholdes et utilplantet bælte på 40 m mellem de to beskyttede mosearealer, se 

kortbilag. 

 

Redegørelse 

Skovrejsningsprojektet er vurderet i forhold til relevant lovgivning på ejendommen: 

 

Ejer:  Niels Kjærsig Mamsen, Gammelmark 6, 6630 Rødding 

Adresse:  Gammelmark 6, 6630 Rødding 

Matr. nr.:  16 og 711 Hygum, Sdr. Hygum 

 

Beskrivelse: Projektområdet ligger i det åbne land på Rødding Bakkeø mellem Hjortvad Å og Brø-

strup. Der er ca. 2 km til Rødding og ca. 250 m til Hjortvad Å. Terrænet er jævnt stigende/faldende 

domineret af landbrugsdrift med nord-syd gående læhegn og mindre plantninger. Der er fra de 

højtliggende arealer markante udsigter over landskabet. Skovtilplantningen sker på en dyrket 

mark, men rundt om et beskyttet moseareal. 

Skovdyrkerne Syd 

Skovfoged Martin Hansen 

msh@skovdyrkerne.dk  

TEKNIK & MILJØ 

Natur og Vandmiljø 
 
Dato: 20. september 2022 

Sagsnr.: 22/14495 
 
Kontaktperson: 

Gitte Kisbye 
 
Dir. tlf.: 7996 6256 

 
E-mail: giki@vejen.dk 
 

mailto:msh@skovdyrkerne.dk
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Der er mange fortidsminder i lokalområdet. Der er ca. 500 m til Brøstruphøjene mod syd-vest. Hø-

jene ligger i kote ca. 36, mens skovrejsningsprojektet ligger lavere i kote 22. Der er ca. 200 m til en 

ca. 15 ha stor fredskovspligtig skov mod øst.  

 

En skovtilplantning som ansøgt vil ikke i væsentlig grad påvirke oplevelsen af landskabet dels på 

grund af terrænforhold og dels på grund af eksisterende beplantning.   

 

Projektarealet er omfattet af følgende udpegninger: 

 

Kommuneplan 2021 

− Neutralområde for skovrejsningsområde. 

- Bevaringsværdigt landskab 

- Økologiske forbindelsesområder 

- Lavbundsarealer  

- Særlig værdifuldt landbrugsområde 

- Oversvømmelsestruet, ca. 1 ha. 

 

Drikkevandsressourcer 

- Område med drikkevandsinteresser (OD) 

 

Forhold efter naturbeskyttelses-, vandløbs- og museumsloven 

I umiddelbar tilknytning til projektområdet er der registreret 2 beskyttede mosearealer, jf. natur-

beskyttelseslovens § 3. For at sikre beskyttelsen af de naturmæssige værdier og for at undgå for-

øget tilgroning, skyggevirkning og dræning af beskyttede områder som følge af skovtilplantning, 

skal der friholdes en 20 m bred zone for tilplantning omkring de beskyttede arealer, se kortbilag.  

 

For at sikre de økologiske sammenhænge mellem mosearealerne og videre ned til naturarealerne 

omkring Hjortvad Å skal der opretholdes et utilplantet bælte på 40 m mellem de to mosearealer, 

se kortbilag.  Disse arealer er desuden udpeget som lavbundsareal og delvis som oversvømmelses-

truet. 

 

Bemærk, at registrering af beskyttet natur er vejledende. Hvorvidt et areal er beskyttet efter na-

turbeskyttelsesloven afhænger af arealets faktiske tilstand, og det er ikke tilladt at ændre tilstan-

den herunder plante skov på beskyttet natur. 

 
Projektet vedrører ikke: 
 Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3 
 Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer 
 Fredede fortidsminder 
 Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29 a 
 Vandløbsloven 
 Område, hvor skovrejsning er uønsket 
 Område med særlige drikkevandsinteresser eller område med vandindvindingsopland til al-

mene vandforsyninger 
 Arealer omfattet af en fredningskendelse 

 Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder. 

 

Vurdering 

Det er Vejen Kommunes vurdering, at skovtilplantning på ejendommen vil bidrage positivt til at be-

skytte grundvandet, sikre naturmæssige sammenhænge samt forbedre levevilkårene for dyr og 

planter uden tab af væsentlige landskabsværdier. En skovtilplantning vil ikke stride mod kommu-

neplanens intentioner for området eller de øvrige udpegninger. 
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Vær opmærksom på 

Dræn Det er ikke tilladt at plante oven på dræn og rørlagte vandløb, som afvan-

der flere ejendomme. 

Fortidsminder Arbejdet skal standses og Museet på Sønderskov skal kontaktes, hvis der 

under arbejdet dukker skjulte fortidsminder eller usædvanlige naturhistori-

ske genstande op. 

Tinglysning Der kan være tinglyste rettigheder på ejendommen, som kan begrænse 

skovtilplantning. 

 

 
Klagevejledninger 

1. Afgørelsen efter jordressourcebekendtgørelsen kan påklages til Landbrugsstyrelsen af: 
 Ansøger 

 Landbrug & Fødevarer 

 Hovedorganisationen for Danmarks Naturfredningsforening 

 Hovedorganisationen for Friluftsrådet 

 

Klagefristen er 4 uger fra dags dato.  

 

En eventuel klage skal sendes til Vejen Kommune, Teknik & Miljø, Rådhuspassagen 3, 6600 Ve-

jen, gerne som e-post til teknik@vejen.dk. Kommunen videresender klagen med eventuelle 

bemærkninger og sagens akter til Landbrugsstyrelsen. 

 

Hvis der er spørgsmål til denne afgørelse, så er I velkomne til at kontakte mig. 

 

Kopi til  

Niels Kjærsig Mamsen, Gammelmark 6, 6630 Rødding  NielsMamsen@outlook.dk  

Landbrugsstyrelsen mail@lbst.dk 

Miljøstyrelsen mst@mst.dk  

Landbrug og Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V info@lf.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dnvejen-sager@dn.dk 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV fr@friluftsraadet.dk 

Friluftrådet, Trekantområdet trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Lokalenhed Vejen  vejen@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V natur@dof.dk 

Landboretligt Udvalg, SAGRO, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø. info@sagro.dk 

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup post@sonderskov.dk 

 

Bilag: 

Kort med angivelse af godkendt areal til skovrejsning. 
Afgørelse om ikke VVM-pligt 
VVM screeningsskema  
Projektkort 

 

 
Venlig hilsen 

  
Gitte Kisbye 

Skov- og landskabsingeniør, Fagkoordinator 

mailto:NielsMamsen@outlook.dk
mailto:mail@lbst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:info@lf.dk
mailto:dnvejen-sager@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:vejen@dof.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:info@sagro.dk
mailto:post@sonderskov.dk
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VVM-screening af skovrejsning på ejendommen Gammelmark 6, 6630 Rødding 

Matr. nre. 16 og 711 Hygum, Sdr. Hygum 

 

Vejen Kommune har d. 18-08-2022 modtaget din ansøgning om vurdering af et skovrejsningspro-

jekt efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-

ter (VVM).  

 

Skovrejsning er omfattet af bilag 2 pkt. 1.d i miljøvurderingsloven. Myndigheden skal derfor vur-

dere, om projektet kan påvirke miljøet og dermed være VVM-pligtigt. 

 

Ansøgningen omfatter tilplantning af et ca. 5,7 ha stort areal med skov:  

 

Ejer:  Niels Kjærsig Mamsen, Gammelmark 6, 6630 Rødding 

Adresse:  Gammelmark 6, 6630 Rødding 

Matr. nr.:  16 og 711 Hygum, Sdr. Hygum 

 
Kommunens afgørelse 

Vejen Kommune afgør hermed, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse for nyplantning 

af skov på ca. 4,8 ha af matr. nre. 16 og 711 Hygum, Sdr. Hygum. 

 

Arealet er reduceret, jf. miljøscreeningen, se vedlagte screeningsskema. 

 

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven, LBK nr. 1976 af 27/10/2021. 

 
Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i vedlagte scree-

ningsskema med kortbilag.  

 

Klagevejledning 

Kommunens afgørelse efter VVM-reglerne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. mil-

jøvurderingsloven. Klageberettigede er:  

• Enhver med retlig interesse i sagens udfald 

• Miljøministeren 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyt-

telsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden 

for arealanvendelsen. 

 

Klagefristen er 4 uger fra 22-09-2022, hvor vi offentliggør afgørelsen på kommunens hjemme-

side. Klagefristen udløber 20-10-2022. 

Skovdyrkerne Syd 

Skovfoged Martin Hansen 

msh@skovdyrkerne.dk  

TEKNIK & MILJØ 

Natur og Vandmiljø 
 
Dato: 20. september 2022 

Sagsnr.: 22/16566 
 
Kontaktperson: 

Gitte Kisbye 
 
Dir. tlf.: 7996 6256 

 
E-mail: giki@vejen.dk 
 

mailto:msh@skovdyrkerne.dk
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Afgørelsen kan findes via Vejen kommunes hjemmeside: https://vejen.dk/politik/hoeringer-og-

afgoerelser/ 

 

En klage sendes via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

 

Hvis klagen ønskes indbragt for domstolene skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter da-

toen for afgørelsen. 

 

Gebyr 

Det koster et gebyr at få behandlet en klage hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret bliver 

tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberetti-

get eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret til-

bagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. 

 

Fritagelse for brug af klageportal 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 

til Vejen Kommune. Anmodningen sendes til teknik@vejen.dk eller til Rådhuspassagen 3, 6600 Ve-

jen. Det er klage nævnet, der afgør om du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstan-

ser/fritagelse-fra-klageportal/. 

 

Hvis der er spørgsmål til denne afgørelse, så er I velkomne til at kontakte mig. 
 

Kopi til: 

Niels Kjærsig Mamsen, Gammelmark 6, 6630 Rødding  NielsMamsen@outlook.dk  

Miljøstyrelsen mst@mst.dk  

Landbrugsstyrelsen mail@lbst.dk 

Landbrug og Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V info@lf.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dnvejen-sager@dn.dk 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV fr@friluftsraadet.dk 

Friluftrådet, Trekantområdet trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Lokalenhed Vejen  vejen@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, DOF centrale enhed natur@dof.dk 

Landboretligt Udvalg, SAGRO, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø. info@sagro.dk 

Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup post@sonderskov.dk 

 

Bilag: 
Kort med angivelse af godkendt areal til skovrejsning. 
VVM screeningsskema. 
Projektkort. 

 
 
Venlig hilsen 
 
 
Gitte Kisbye  
Skov- og Landskabsingeniør, Fagkoordinator 

 

 

https://vejen.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/
https://vejen.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External
mailto:teknik@vejen.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
mailto:NielsMamsen@outlook.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:mail@lbst.dk
mailto:info@lf.dk
mailto:dnvejen-sager@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:vejen@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:info@sagro.dk
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Ansøgningsskema VVM-screening skovrejsning 
 

Projektnavn: Skovtilplantning ved 

 

Ansøgningsdato: 18-08-2022 

 

Sagsnummer: 22/16566 

 

 

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1976 

af 27/10/2021). 

 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. 

lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet 

udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. 

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Vejen Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. 

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3. 

 

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, 

der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes 

af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende 

grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

 

Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at 

kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og ”grøn” en minimal sandsynlig-

hed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden. 

 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en 

offentlig myndighed. 

 

Kontaktoplysninger Vejen Kommune: For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Miljø på e-mail Tek-

nik@vejen.dk, eller telefon 79 96 50 00.    

mailto:Teknik@vejen.dk
mailto:Teknik@vejen.dk
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Basisoplysninger 
Anmeldte oplysninger 

Udfyldes af ansøger 

 
Bemærkninger fra  

Vejen Kommune 

Projektbeskrivelse Skovrejsning på landbrugsjord i omdrift. 
Søges der tilskud til privat skovrejsning: Ja/nej 
 
Dybdepløjning: nej 
Brug af pesticider: nej 
 
Ha skovbryn: 2 
Ha løvskov: 4,6 
Ha nåleskov: 0 

Justeret projekt 4,8 ha, se kortbilag. 

 

Basisoplysninger 
Anmeldte oplysninger 

Udfyldes af ansøger 

 
Bemærkninger fra  

Vejen Kommune 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre  Niels Kjærsig Mamsen, Gammelmark 6, 6630 Rødding. NielsMamsen@outlook.dk. Tlf. 23938840    

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygher-
res kontaktperson  

Skovfoged Martin Hansen, Skovdyrkerne Syd. msh@skovdyrkerne.dk – tlf. 24875527    

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav  16 og 711 Hygum, Sdr. Hygum   

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner:  
(omfatter såvel den eller de kommuner, som 
projektet er placeret i, som den eller de kommu-
ner, hvis miljø kan tænkes på-virket af projektet)  

Vejen    
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Oversigtskort i målestok 1:50.000 (måle-
stok skal angives) 

  

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 
1:5.000 med indtegning af projektet og 
projektet (vedlægges dog ikke for stræk-
ningsanlæg) 
(målestok skal angives) 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgers oplysninger  Myndighedsvurdering 

Udfyldes af Vejen Kommune Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej   Tekst  

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljø-
vurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter (VVM). 

 X 

Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

 

 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljø-
vurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM). 

X  

Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlæg-
get ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes 
 
Bilag 2 punkt 1d: Nyplantning 

Miljøvurderingsloven,  LBK nr. 1976 af 
27/10/2021 
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Ansøgers oplysninger  
Bemærkninger fra  

Vejen Kommune Projektets karakteristika Tekst 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som 
projektet omfatter angives navn og adresse på 
de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejer-
lav 

Bygherre er ejer.  

2. Arealanvendelse efter projektets realisering:  
 
• Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2  
• Det fremtidige samlede befæstede areal i m2  

• Nye arealer, som befæstes ved projektet i 
m2 

Ingen bebyggelse   
Ingen bebyggede eller befæstede arealer. 

3. Projektets areal og volumenmæssige udform-
ning: 
  
• Er der behov for grundvandssænkning i for-

bindelse med projektet og i givet fald hvor 
meget i m  

• Projektets samlede grundareal angivet i ha 
eller m2  

• Projektets bebyggede areal i m2  
• Projektets nye befæstede areal i m2  
• Projektets samlede bygningsmasse i m3  
• Projektets maksimale bygningshøjde i m  
• Beskrivelse af omfanget af eventuelle ned-

rivningsarbejder i forbindelse med projektet  
 

5,7 ha  Justeret projekt 4,8 ha, se kortbilag. 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperio-
den:  
 
• Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 

mængde 
• Vandmængde i anlægsperioden  
• Affaldstype og mængder i anlægsperioden  

 
 

• Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden  
• Spildevand med direkte udledning til vand-

løb, søer, hav i anlægsperioden  
• Håndtering af regnvand i anlægsperioden  
• Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå  

Ingen   
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Ansøgers oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Udfyldes af Vejen Kommune Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

7. Forudsætter projektet etablering af selvstæn-
dig vandforsyning?  

 x    

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
standardvilkår? 

 x 
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 
standardvilkår? 

x  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne 
overholdes. 

 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet 
af BREF-dokumenter? 

 x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.  

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

x  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke 
vil kunne overholdes. 

 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet 
af BAT-konklusioner? 

 x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BAT-konklusioner? 

x  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke 
vil kunne overholdes. 

 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind 
og ud samt angivelse af placering og opbevaring 
på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:  
 
• Råstoffer – type og mængde i driftsfasen  
• Mellemprodukter – type og mængde i drifts-

fasen  
• Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen  

• Vandmængde i driftsfasen  

Træprodukter – flis m.m.   

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 
  
• Farligt affald: 
• Andet affald: 
• Spildevand til renseanlæg:  
• Spildevand med direkte udledning til vand-

løb, sø, hav:  
• Håndtering af regnvand:  

 

Ingen   
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14. Er projektet omfattet af en eller flere af Mil-
jøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser 
om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgræn-
ser?? 

 x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejlednin-
ger eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænse-
værdier for støj og vibrationer? 

  Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for over-
skridelsen 

 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet 
er udført, kunne overholde de vejledende græn-
seværdier for støj og vibrationer? 

  Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for over-
skridelsen 

 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejled-
ninger, regler og bekendtgørelser om luftforure-
ning? 

 x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejlednin-
ger, regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

  

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vej-
ledende grænseværdier for luftforurening? 

  Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for over-
skridelsen. 

  

19. Vil det samlede projekt kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? 
(Såfremt der allerede foreligger oplysninger om 
de indvirkninger, projektet kan forventes at få 
på miljøet som følge af den forventede luftforu-
rening, medsendes disse oplysninger) 

  Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for over-
skridelsen. 

  

20. Vil projektet give anledning til støvgener el-
ler øgede støvgener 
• I anlægsperioden? 
• I driftsfasen? 

  
x 
 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 
 

  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener el-
ler øgede lugtgener  
• I anlægsperioden? 
• I driftsfasen? 

  
 
x 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 
  

  

22a. Vil anlægget som følge af projektet have 
behov for belysning som i aften og nattetimer 
vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne  
• I anlægsperioden? 
• I driftsfasen? 

  
 
x 
 

 Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.    

22b. Vil tilplantningen give anledning til skygge-
gener på naboarealer, især nabobeboelse? 

 x Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.  Skygge: Der er ca. 200 meter til nærmeste na-
bobeboelse mod syd vest. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørel-
sen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. 
april 2016? 

  
x 
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Ansøgers oplysninger  Myndighedsvurdering 

Udfyldes af Vejen Kommune Projektets placering Ja Nej Tekst 

24. Kan projektet rummes inden for kommu-
neplanens og evt. lokalplaners generelle for-
mål? 

x   Området er placeret i landzonen. Området er i Kommuneplan 
2021 udpeget som neutralområde for skovrejsning, lavbunds-
areal, økologisk forbindelse, bevaringsværdige landskaber og 
større sammenhængende landskaber. 
 
Lavbundsarealerne og de økologiske forbindelser sikres ved, at 
der ikke må plantes nærmere mosarealerne end 20 m og at der 
skal opretholdes et utilplantet bælte på 40m mellem de to mo-
searealer. 

 

25. Forudsætter projektet dispensation fra 
gældende bygge- og beskyttelseslinjer? 

 x Hvis »ja« angiv hvilke: 
 
 

 

26. Indebærer projektet behov for at be-

grænse anvendelsen af naboarealer? 

 x    

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring 
for anvendelsen af udlagte råstofområder? 

 x    

28a. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

 x   

28b. Er projektet tænkt placeret inden for 
bevaringsværdige landskaber eller lokaliteter 
af historisk, kulturel eller arkæologisk betyd-
ning? 

x   Ændret til JA. Projektet er placeret i bevaringsværdigt land-
skab. Projektet ligger i det åbne land på Rødding Bakkeø mel-
lem Hjortvad Å og Brøstrup. Der er ca. 2 km til Rødding og ca. 
250 m til Hjortvad Å. Terrænet er jævnt stigende/faldende do-
mineret af landbrugsdrift med nord-syd gående læhegn og 
mindre plantninger. Der er fra de højtliggende arealer mar-
kante udsigter over landskabet.  
 
Der er mange fortidsminder i lokalområdet. Der er ca. 500 m til 
Brøstruphøjene mod syd-vest. Højene ligger i kote ca. 36, 

mens skovrejsningsprojektet ligger lavere i kote 22. Der er ca. 
200 m til en ca. 15 ha stor fredskovspligtig skov mod øst.  
 
En skovtilplantning som ansøgt vil ikke i væsentlig grad påvirke 
oplevelsen af landskabet dels på grund af terrænforhold og 
dels på grund af eksisterende beplantning. 
 

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som 
danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville 
danne sluttet skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m 
bredt.) 

 x   
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30. Vil projektet være i strid med eller til hin-
der for realiseringen af en rejst fredningssag? 

 x    

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nær-
meste beskyttede naturtype i henhold til na-
turbeskyttelseslovens § 3. 

 Beskyttet mose – se kort 
 

Tilplantningen sker rundt om et beskyttet moseareal. Der er 
desuden en beskyttet mose umiddelbart øst for tilplantningen.  
Der må ikke plantes nærmere mosen end 20 m. Der må desu-
den ikke plantes i et bælte på 40 m mellem de to mosearealer. 
Se kortbilag.  
 
For at sikre beskyttelsen af de naturmæssige værdier og for at 
undgå forøget tilgroning, skyggevirkning og dræning af natur-
områderne som følge af skovtilplantning, skal der friholdes en 
20 m bred zone for tilplantning omkring de §3 beskyttede mo-
searealer, samt sikres en utilplantet korridor mellem de to mo-
ser. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i 
givet fald hvilke? 
bilag IV-arterne 
 

 x Tjek NATURDATA  https://naturdata.miljoeportal.dk/ Følgende bilag IV-arterne kan have tilholdssted i og omkring 
skovrejsning området: brunflagermus, sydflagermus, pipistrel-
flagermus, stor kærguldsmed, odder, markfirben, stor vandsa-
lamander og spidssnudet frø. 
 
Vejen Kommune har ikke kendskab til enkelte arters forekomst 
i området, men skovrejsning på dyrket landbrugsjord vurderes 
ikke at føre til forringelser for arterne eller deres yngle- og ra-
teområder. Der holdes en afstand på 20 m til mosearealerne. 
 

33a. Findes der beskyttede sten- og jorddi-
ger og i givet fald hvilke? 

 x   

33b. Afstanden fra projektet i luftlinje til 
nærmeste fredede område. 

 Kirkefredning (Rødding Kirke) 2400 meter mod øst  
 

 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nær-
meste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura  
2000-områder, habitatområder, fuglebeskyt-
telsesområder og Ramsarområder). 

 Kongeåen 6700 meter mod nord  
 

Der er ca. 6700 m til nærmeste Natura 2000-område:  Konge-
åen. 
 
Alene projektets karakter (skovtilplantning på en dyrket mark) 
og afstanden til Natura 2000-området udelukker, at en det vil 
få konsekvenser for Natura 2000-områdets udpegningsgrund-
lag. 
 
 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af 
overfladevand eller grundvand, f.eks. i form 
af udledninger til eller fysiske ændringer af 

vandområder eller grundvandsforekomster? 

 x Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 
 

  

36. Er projektet placeret i et område med 
særlige drikkevandinteresser? 

 x Tjek MiljøGis 
 

 Område med drikkevandsinteresser. Det er Vejens Kommune 
vurdering, at skovtilplantning vil bidrage positivt til at beskytte 
grundvandet. 

37. Er projektet placeret i et område med re-
gistreret jordforurening? 

 x    

https://naturdata.miljoeportal.dk/
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38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som område 
med risiko for oversvømmelse. 

x    Ændret til JA. Ca. 1 ha af det godkendte areal er oversvøm-
melsestruet, jf. Kommuneplan 2021. Skovrejsning vil ikke på-
virke oversvømmelsestruslen på arealet eller på naboarealer. 
Vær dog opmærksom på træartsvalget, f.eks. er rødel en mu-
lighed. 

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som risi-
koområde for oversvømmelse? 

 x   Skovrejsning vil ikke ændre på muligheden for at håndtere 
oversvømmelse på arealet eller på naboarealer. 

40. Er der andre lignende anlæg eller aktivi-
teter i området, der sammen med det an-
søgte må forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af miljøet (Kumula-
tive forhold)? 

 x    

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

 x    

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger 
har foretaget af projektet inden ansøgningen 
blev indsendt og de påtænkte foranstaltnin-
ger med henblik på at undgå, forebygge, be-
grænse eller kompensere for væsentlige ska-
delige virkninger for miljøet? 

     

 

Dato: 18-08-2022     Ansøger: Martin Hansen, Skovdyrkerne Syd  

 
14-09-2022: Ansøgers oplysninger er overført det indsendte PDF-skema 

 
 

 
 
 
 
 

Myndighedsscreening - Udfyldes af Vejen Kommune 

  Ikke re-

levant 

Ja Nej Bør under-

søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde for 
strækningsanlæg give anledning til væ-
sentlige miljøpåvirkninger 

  x   
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Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestå-
ende ordninger i:  
• Anlægsfasen  
• Driftsfasen 

  x   

Tænkes projektet placeret i  
Vadehavsområdet 

  x   

Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

  x   

Indebærer projektet en mulig påvirk-
ning af sårbare vådområder 

  x   

Kan projektet påvirke registrerede, be-
skyttede naturområder 

• Nationalt:     

• Internationalt (Natura 2000): 

 
 

 x  Alene projektets karakter (skovtilplantning på en dyrket mark) og afstanden til Natura 2000-området 
udelukker, at projektet vil få konsekvenser for Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. 

Forventes området at rumme beskyt-
tede arter efter habitatdirektivets bilag 
IV 

  x  Vejen Kommune har ikke kendskab til de enkelte arters forekomst i projektområdet, men skovtilplant-
ning på en dyrket mark vurderes ikke at føre til forringelser for arterne eller deres yngle- og rateområ-
der. 

Forventes området at rumme danske 
rødlistearter 

  x   

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitets-normer allerede 
er overskredet 
• Overfladevand:     
• Grundvand:  
• Naturområder: 
• Boligområder (støj/lys og Luft): 

  x    

Er området, hvor projektet tænkes pla-
ceret, sårbar overfor den forventede 
miljøpåvirkning 

  x  Det er et intensivt drevet landbrugsareal. 

Tænkes projektet etableret i et tæt be-
folket område: 

  x   

Kan projektet påvirke historiske, kultu-
relle, arkæologiske, æstetiske eller geo-
logiske landskabstræk. 

  x   

Miljøpåvirkningernes omfang (geogra-
fisk område og omfanget af personer, 
der berøres) 

    Projektet berører et ca. 4,8 ha stort landbrugsareal. 
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Har miljøpåvirkningen grænseoverskri-
dende karakter? 

  x   

Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet     Miljøpåvirkningen er begrænset og ikke kompleks. 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed     Det er sandsynligt at miljøpåvirkningen vil være positiv. 

Miljøpåvirkningens: 
• Varighed 
• Hyppighed 
• Reversibilitet 

    Varig 

 

 

Myndighedens konklusion - Udfyldes af Vejen Kommune 

 

 Ja Nej  

Giver resultatet af screeningen anledning til at 
antage, at det anmeldte projekt vil kunne på-
virke miljøet væsentligt, således at det er VVM-
pligtigt?  

  Vejen Kommune har således samlet vurderet, at det ansøgte projekt for skovrejsning ikke vil give anledning til væsentlig ind-
virkning på miljøet. 

Projektet er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 

 

Dato:            Sagsbehandler: 

20-09-2022 Gitte Kisbye 
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