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VVM-screening - Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning  
 
Mariagerfjord Kommune har den 12. december 2022 modtaget din anmeldelse af 
skovrejsning på matr.nr. 7k Døstrup By, Døstrup med adressen Tyvstedvej 3, 9500 
Hobro (se kort over det anmeldte areal nedenfor). Der ansøges om at rejse skov på 3,3 ha 
på landbrugsjord. Tilplantningen omfatter skovbryn og løv- og nåleskov. 
 

 
Oversigtskort over det anmeldte skovrejsningsareal (kort fra anmelder) 

I henhold til §2 i Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 03/01/2023) skal projektet ansøges 
hos VVM myndigheden, idet projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 1d. Derfor skal 
kommunen VVM-screene din ansøgning og afgøre, om dit projekt kan medføre en 
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væsentlig ændring af miljøet og dermed være omfattet af miljøvurderingspligt. 
Nærværende afgørelse ses på s. 3. 
 
Kommunen skal også vurdere din ansøgning om skovrejsning i forhold til anden 
lovgivning og i forhold til kommuneplanens retningslinjer om skovrejsning. Nærværende 
vurdering og afgørelse ses på s. 5. 
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Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt ved skovrejsning 

Mariagerfjord Kommune har foretaget en VVM screening af anmeldte skovrejsning. På 
baggrund af screeningen, der er vedlagt denne afgørelse, er det Mariagerfjord Kommunes 
vurdering, at anmeldte projekt ikke er VVM pligtigt, idet det er kommunens vurdering, at 
projektet ikke påvirker miljøet væsentligt.  
 
Afgørelsen er truffet jf. miljøvurderingslovens §21. 
 
Screeningen er udført med udgangspunkt i det VVM screeningsskema, som din konsulent 
har sendt til kommunen. Begrundelsen for afgørelsen samt afgørelsens forudsætninger 
kan ses af vedlagte screeningsskema. 
 
Denne screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke 
skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før projektet kan etableres. Gennemførelsen 
af projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden 
lovgivning. 
 
Projekter skal screenes igen, hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år fra denne 
afgørelse er offentliggjort. 
 
Du kan klage over afgørelsen  
Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 
 
Klageberettiget er: 

 Miljøministeren  

 Enhver med en retlig interesse i sagens udfald  

 En nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø  

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager af 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse 

 
Afgørelsen om ikke VVM-pligt vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes 
hjemmeside i 4 uger fra d.d. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen 
offentliggøres på hjemmesiden. 
 
Klagen skal være skriftlig og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede 
afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld. 
 
En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord 
Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på 
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www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om 
klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter. 
  
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af 
Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til 
Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan 
imødekommes. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager 
indbetaler et gebyr. Gebyret betales via klageportalen. Gebyrets størrelse differentieres, alt 
efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Nævnet offentliggør 

størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Vejledning 
om gebyrordningen kan ligeledes findes på nævnets hjemmeside. 
 
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være 
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres 
regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen. 
 
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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Vurdering af dit skovrejsningsprojekt i forhold til øvrig lovgivning 

og planer 

Udover at screene dit projektet i forhold til om der er VVM-pligt, skal kommunen også 
vurdere dit projekt i forhold til: 
 

 Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3 

 Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer 

 Fredede fortidsminder 

 Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a 

 Vandløbsloven 

 Område med særlige drikkevandsinteresser eller område med 

vandindvindingsopland til almene vandforsyninger 

 Områdeudpegning i kommuneplanen 

 Fredninger 

 Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og 

fuglebeskyttelsesområder 

 Klimatilpasningsplaner 

 
Mariagerfjord Kommune har foretaget en konfliktsøgning i forhold til de ovennævnte 
forhold, og nedenfor uddybes og vurderes der på relevante forhold, som eventuelt 
konflikter med skovrejsningsprojektet. 
 
Beskyttet natur 
På matrikel 7k Døstrup By, Døstrup er der et beskyttet overdrev, som ligger vest for det 
anmeldte areal. For at undgå påvirkning af overdrevet grundet skygge og dræning fra 
træerne af, må der ikke plantes træer i en nærhed af 20 meter fra overdrevet. Et lavt 
skovbryn med buske og mindre træer og med lave planter yderst, så der skabes en 
glidende overgang til det åbne overdrev, kan accepteres. 
 
Vandløbsloven 
Da Mariagerfjord Kommune ikke har kendskab til eventuelle dræn, gøres der opmærksom 
på, at der jf. vandløbslovens § 6, stk. 3 ikke må foretages beplantning så tæt på rørlagte 
vandløb og dræn, at der kan være risiko for at rørledninger beskadiges eller tilstoppes, så 
afvanding fra andre lodsejeres arealer forhindres. 
 
Hvis der er dræn, der kun afvander din egen jord, kan du sløjfe dem uden behandling 
efter vandløbsloven. Du skal søge om forudgående tilladelse efter vandløbsloven til alle 
andre ændringer af dræn. 
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Drikkevandsudpegninger 
Det anmeldte areal er omfattet af drikkevandsudpegningen, Områder med 
drikkevandsinteresser. Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at skovrejsning kan 
være med til at beskytte grundvandsressourcerne i området.  
 
Områdeudpegninger 
Arealet er omfattet af følgende udpegninger af Kommuneplan 2013-2025, som er 
udpegninger, der er relevante for vurderingen af skovrejsningsprojektet: 

 Naturinteresser og -områder 

 Økologiske forbindelser 

 Særligt værdifulde landbrugsområder  
 
Naturinteresser og -områder  
En del af det anmeldte areal ligger inden for udpegningen af naturinteresser og -områder. 
Naturområderne omfatter både natur- og kulturlandskaber samt spredt bebyggelse og 
landsbyer. Områdeudpegningen indeholder dermed også de områder, hvor kommunen 
vurderer, at der ville være størst naturmæssig gevinst ved at udlægge ny natur. I 
naturområderne skal hensynet til natur- og landskabsinteresser varetages i balance med de 
øvrige interesser i det åbne land. I disse områder må planlægning og administration 
vedrørende arealanvendelsen og tilstanden ikke forringe muligheden for at opfylde 
målsætningen for områdets naturtyper. Det vurderes, at rejsning af skov på det anmeldte 
areal kan ske i sammenspil med retningslinjerne for udpegningerne. 
 
Økologiske forbindelser 
En mindre del af det anmeldte areal ligger inden for udpegningen af økologiske 
forbindelser. Formålet med udpegningen af økologiske forbindelser er at modvirke 
fragmenteringen af naturen og derved styrke dyr og planters naturlige bevægelsesveje. 
Mariagerfjord Kommune vurderer, at skovrejsning på det anmeldte areal kan gavne 
udpegningens formål. 
 
Særligt værdifulde landbrugsområder  
En del af det anmeldte areal ligger inden for udpegningen af særligt værdifulde 
landbrugsområder (SVL). SVL skal, i størst muligt omfang, friholdes for andre aktiviteter, 
der direkte eller indirekte kan sætte begrænsninger for nærområdets 
produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder. I områderne må der 
som udgangspunkt ikke planlægges eller etableres anlæg og andet, der på væsentlige måder 
begrænser mulighederne for landbrugets drift.  
 
Skovrejsning inden for udpegningen vil begrænse anvendelsen som landbrugsområde, og 
dermed stride mod hensigten med udpegningen. I kommuneplanen nævnes dog, at 
retningslinjerne ikke er til hinder for varetagelsen af fundamentale miljømæssige hensyn 
som for eksempel beskyttelse af grundvand og naturinteresser. Eftersom at 
skovrejsningen er med til at understøtte udpegningerne af naturinteresser og -områder 
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samt økologiske forbindelser, vurderes det, at rejsning af skov inden for SVL-
udpegningen ikke strider mod retningslinjerne i Mariagerfjords Kommuneplan. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter 
Det anmeldte areal er ikke beliggende inden for eller i umiddelbar nærhed af et Natura 
2000-område. Nærmeste Natura 2000 område er Kielstrup Sø, som ligger ca. 8,5 km øst 
for det anmeldte areal.  
 
Mariagerfjord Kommune vurderer, at skovrejsningen kan gennemføres uden at det 
medfører negative påvirkninger af arter eller naturtyper på Natura 2000-områdernes 
udpegningsgrundlag grundet afstand til det anmeldte areal. 
 
Mariagerfjord Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter på det 
anmeldte areal eller i umiddelbar nærhed deraf. Jf. arter.dk og naturdata fra Danmarks 
Miljøportal er der ikke registreret bilag IV-arter inden for eller i nærhed af det anmeldte 
areal. Ligeledes vurderer kommunen, at der ikke er potentielle levesteder for bilag-IV arter 
inden for skovrejsningsområdet. Kommunen vurderer derfor, at projektet ikke vil 
forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. 
 
Klimatilpasningsplaner  
Skovrejsningsprojektet konflikter ikke med Mariagerfjord Kommunes 
klimatilpasningsplan 2019-2022 (samt afsnit om klimatilpasning i Kommuneplanen 2013-
2025. 
 
Konklusion 
Mariagerfjord Kommune har ingen indvendinger mod tilplantningen såfremt, der ikke 
beplantes høje træer i en afstand af 20 meter til overdrevet, som ligger vest for det 
anmeldte areal. Ligeledes må der ikke dybdepløjes i forbindelse med skovrejsningen.   
 
Hvis du ikke udnytter din anmeldelse inden 5 år efter indsendelsen, bortfalder den. 
 

Klagevejledning  

Kommunens afgørelse kan efter § 9 stk. 4 i Bekendtgørelse om jordressourcens 
anvendelse til dyrkning og natur påklages til Landbrugsstyrelsen. 
 
Klageberettiget er: 

 Ansøger 

 Personer, der er direkte berørt af afgørelsen 

 Landbrug og Fødevarer 

 Hovedorganisationen for Danmarks Naturfredningsforening 

 Hovedorganisationen for Friluftsrådet 
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Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. 
 
Du skal sende din klage til Mariagerfjord Kommune, til e-mail 
naturgruppen@mariagerfjord.dk eller ved brev til adressen Natur, Mariagerfjord 
Kommune, Østergade 22, 9510 Arden. E-mailen eller brevet skal indeholde 
sagsnummeret og skriv gerne att. Natur – klage over skovrejsning i henholdsvis 
emnefeltet eller overskriften. 
 
Din klage og kommunens bemærkninger til klagen sender vi videre til Landbrugsstyrelsen, 
der herefter behandler klagen. 
  
Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den 
dato, afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.  
 
Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes. 
Hvis der indgives klage, vil kommunen snarest underrette dig herom. 
 

Lovhenvisning 
Anmeldelsen og ansøgningen om skovrejsning er behandlet efter § 9 i Bekendtgørelse om 
jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 1236 af 24. november 2017).  
 
Skovrejsning står på Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 1d (LBK nr. 4 af 03/01/2023). 
En VVM-screening er gennemført efter VVM-bekendtgørelsen, jf. (BEK nr. 1376 af 
21/06/2021). 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Stine Junge    Kenneth Jensen 
Ekstern konsulent    Landskabsforvalter 
Mariagerfjord Kommune   Mariagerfjord Kommune 
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Kopi til klageberettigede for så vidt angår afgørelsen om ikke 
miljøvurderingspligt ved skovrejsning: 
 
Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Att. Peter Kjøngerskov:kontakt@naturplant.dk  

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk  

Miljøstyrelsen Østjylland: ojl@mst.dk  

Naturstyrelsen Kronjylland: kjy@nst.dk  

Naturstyrelsen Aalborg Arealforvaltningen: aaf@nst.dk  

Landbrugsstyrelsen: mail@lbst.dk  

Center for Kulturarv: cfk@slks.dk  

Aalborg Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk  

Dansk Botanisk Forening: nbu_jyl@botaniskforening.dk  

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening - Lokalgruppe: mariagerfjord@dof.dk  

Danmarks Naturfredningsforening - Lokalgruppe: dnmariagerfjord-sager@dn.dk  

Friluftsrådet - Lokalgruppe: himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk 

 
Kopi til klageberettigede for så vidt angår afgørelsen om dispensation til 
skovrejsning på anmeldte skovrejsningsareal: 
 
Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Att. Peter Kjøngerskov:kontakt@naturplant.dk  

Landbrug og Fødevarer: info@lf.dk  

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

mailto:kontakt@naturplant.dk
mailto:kontakt@naturplant.dk
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Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger 

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når 
vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du 
kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 
14.  
 
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse. 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem 
typerne af ansøgning, men vil følge af: 

 Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven, Husdyrbrugloven, Lov om vandløb, Lov 
om okker, Fiskeriloven, Miljømålsloven, Lov om vandplanlægning, Lov om 
beskyttelse af havmiljøet, Lov om kystbeskyttelse, Miljøbeskyttelsesloven, Lov om 
vandforsyning m.v., Planloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter, Lov om drift af landbrugsjorder, Forvaltningsloven, 
Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven. 

 Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 
11, stk. 1. 

 
Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, 
adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.  
 
Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det 
pålagt af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til 
høringsberettigede parter eller klageinstanser. Din adresse og mailadresse kan desuden 
blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen. Dette gør sig fx gældende, når du 
indsender høringssvar. Her kan din adresse og mailadresse blive offentliggjort på 
kommunens hjemmeside i dagsordner til kommunens byråd og politiske udvalg.  
 
Hvor kommer dine personoplysninger fra? 
Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret. 
Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.  
 
Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til 
lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige 
krav til, hvor længe oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi 
opbevarer dine personoplysninger.  
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Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, 
desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori 
sagen er afsluttet. 
 
Dine rettigheder  
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores 
behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du 
kontakte os. 
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række 
yderligere oplysninger.  
 
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  
 
Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 
almindelige sletning indtræffer.  
 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis 
du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – 
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser.  
 
Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til 
direkte markedsføring.  
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger 
fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 

rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.     
 

http://www.datatilsynet.dk/
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Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som 
vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 
Mariagerfjord kommune 
Nordre Kajgade 1 
9500 Hobro 
CVR-nr.: 29 18 94 55 
Telefon: 97 11 30 00 

Mail: raadhus@mariagerfjord.dk      
 
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.  
 
Mariagerfjord Kommune 
Att. Databeskyttelsesrådgiveren 
Nordre Kajgade 1 
9500 Hobro 

Mail: dbr@mariager.dk  
Telefon: 97 11 38 80 
 
Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi 
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 

www.datatilsynet.dk.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:raadhus@mariagerfjord.dk
mailto:dbr@mariager.dk
http://www.datatilsynet.dk/

