Til ejeren af ejendommen
Sorøvej 32
4295 Stenlille

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sorø Kommune har vurderet, at skovrejsningen ikke har en væsentlig indvirkning på
miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en VVM-redegørelse for skovrejsningen på
cirka 4,5 ha på ejendommen:

Den 15-10-2021
J.nr. 09.40.20-P21-6-21
Ejendom: 10352
Plan og Byg
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Adresse.: Sorøvej 32, 4295 Stenlille.
Matr. nr.: 5a, Saltofte By, Stenlille.

Se åbningstider
på hjemmesiden
www.soroe.dk

Afgørelsen er truffet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer 1.

Hans Henning Jensen

Skovrejsning er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1 d: Nytilplantning og

57876342

rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. Det betyder, at

hhje@soroe.dk

der skal gennemføres en VVM-screening. Hvis skovområdet på grund af sin placering
må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der herudover udarbejdes en VVM-redegørelse, som skal offentliggøres.
Sorø Kommune har vurderet ansøgningen om skovrejsning efter kriterierne på bilag 6
i bekendtgørelsen om VVM. Vi har konkret vurderet, at skovrejsningen ikke vil påvirke
miljøet i væsentlig negativ retning. Baggrunden er, at skovrejsningsområdet har et
beskedent areal. Derudover er skovrejsningen forenelig med de hensyn, som kommunen skal varetage jf. naturbeskyttelsesloven og planloven (Sorø Kommuneplan 20132024).
Højspændingsledninger
Først havde du søgt om skovrejsning under et tracé af højspændingsledninger. Men
på ejendommen er tinglyst en deklaration om, at inden for en afstand af 8 m fra de
1 Bekendtgørelse

25/06/2020).

af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. nr. 973 af

yderste ledninger må der ikke plantes vækster over 3 m. Du har derfor efterfølgende
udtaget arealet under højspændingstraceet af ansøgningen. Bevoksningen skal primært bestå af egetræer.
§3-beskyttede søer
Indenfor projektområdet ligger tre søer, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Skovrejsningen vurderes at være forenelig med §3-beskyttelsen, hvis brynbevoksningen med buske holdes i afstand af minimum 8 meter fra de beskyttede søer.
Beskyttet vandløb og vedligeholdelse
Det sydvestvendte hjørne af projektområdet grænser op til det beskyttede vandløb ”
Sandlyng Å”. Men skovrejsning vurderes at være uproblematisk ift. vandløbet, så længe skoven rejses i afstand af minimum 8 m fra vandløbets kronekant, så det i regulativet fastsatte arbejdsbælte for vandløbsvedligeholdelsen friholdes for beplantning.
Orientering af naboerne
Naboerne er i forbindelse med behandling af sagen blevet orienteret om skovrejsningsprojektet ved brev af 29-09-2021. Vi har ikke modtaget nogen bemærkninger fra
naboerne.
Annoncering
Denne afgørelse om ikke VVM-pligt bliver annonceret på kommunens hjemmeside
www.soroe.dk/nyheder , hvor du kan tilgå kortbilag og screeningsskemaet med kriterierne fra bilag 6 og kommunens vurderinger.
Klagefristen er på 4 uger og regnes fra den 15-10-2021, hvor afgørelsen bliver annonceret 2 på Sorø Kommunes hjemmeside www.soroe.dk/nyheder. Klagefristen udløber
den 12-11-2021.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende
foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har ved-
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Jf. § 51 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr.

nr. 973 af 25/06/2020).

tægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100
medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/ Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø
Kommune, der herefter videresender din anmodning til Miljø og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de vil imødekomme din anmodning.
Klagefristen udløber den 12-11-2021. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at
klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag,
hvor klagefristen udløber.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Venlig hilsen
Hans Henning Jensen
Landskabsforvalter
Bilag
Bilag A: Anmeldelse af skovrejsning

Bilag B: VVM-screening
Kortbilag 1:10.000
Kortbilag 1:5000

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
•

Landbrugsstyrelsen, v/ Anne Livbjerg. E-mail: anliha@lbst.dk

•

Friluftsrådet, Scandiagade 13, DK-2450 København SV. E-mail: fr@friluftsraadet.dk

•

Friluftsrådet, Orionvej 4, 4200 Slagelse, Att. Hans Vallentin Stoltz, E-mail: sydvest@friluftsraadet.dk

•

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V. E-mail: info@lf.dk

•

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-mail: dn@dn.dk

•

DN-Lokalkomite v/ Niels Hilker, Smedevej 66, 4180 Sorø. E-mail: dnsoroe-sager@dn.dk

•

Sydvestsjællands Museum, Storgade 17, 4180 Sorø. E-mail: plan@vestmuseum.dk

•

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, E-mail: natur@dof.dk

•

Dansk Ornitologisk Forening, Lokalforening, E-mail: soroe@dof.dk

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Sorø Kommunes behandling af
dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen.
Læs mere om dine rettigheder her: http://soroe.dk/databeskyttelse

Anmeldeskema
Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Basisoplysninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Tekst
Skovrejsning med løvskov.

Arealet ligger i skovrejsnings

Positiv

zone.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Kobberbakkegård, Sorøvej 32, Tlf. 40 16 46 34

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

Bjarke Thomsen, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, Denmark, BJT@skovdyrkerne.dk, 25554204

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Sorøvej 32, Tlf. 40 16 46 34, 5a, Saltofte By, Stenlille

Projektet berører følgende kommune eller kommuner

(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller Sorø Kommune
de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives

Se tilskudsbilag

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og
projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)

Se tilskudsbilag

Forholdet til VVM reglerne

Ja

X (skov under
30 ha)

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse

Projektets karakteristika

x

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 ejerlav
2. Arealanvendelse efter projektets realisering
Det fremtidige samlede bebyggede areal í m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2

Nej

0

Bilag 2 pk. 1d.

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald
hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2

Projektets grundareal (ha):
Heraf løvskov (ha)

3
3

Heraf nåleskov (ha)

Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vand- mængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden

Ingen

Spildevand – mængde og type i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
Tekst

Projektets karakteristika
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 driftsfasen

Ingen

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vand – mængde i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:

Ingen

Projektets karakteristika

Ja

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

x

x

Projektets karakteristika
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

x

Ja

Nej

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

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

x

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller
bekendtgørelser om støj?

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der
ikke vil kunne overholdes.

x

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

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil
kunne overholdes.

x

10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Tekst

x

8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?

Nej

x

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

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og
x
vibrationer?

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for
overskridelsen

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende
x
grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for
overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser
om luftforurening?

x

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

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

x

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for
overskridelsen.

19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

x

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for
overskridelsen.
Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x

Nej

Tekst

I anlægsperioden?

x

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

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

x

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

Projektets karakteristika

Ja

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener

I driftsfasen?
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol
med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006?

Projektets placering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

x

Ja

Nej

Hvis »nej«, angiv hvorfor:

x

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

x

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

x

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte
råstofområder?
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Projektets placering
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.)
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst
fredningssag?
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 3.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Tekst

Hvis »ja« angiv hvilke:

x
x

Ja

Nej
x

X

X

Tekst

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000
områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde
kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til
vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og
bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i
vandplanen?

x

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

x

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

x

Projektets placering
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det
ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet
(Kumulative forhold)?
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå,
forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

Ja

Nej

Tekst

x
x

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:
22. juni 2021

Bygherre/anmelder:
Skovdyrkerne Øerne, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, Denmark

Vejledning
Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og
vejledninger, der henvises til via skemaet link. 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
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 minim al sandsynlighed
for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de
fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bilag B - VVM-screening
Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 973 af 25/06/2020)

VVM Myndighed

Sorø Kommune

Basis oplysninger
J.nr. 09.40.20-P21-6-21
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:

Skovrejsning med hjemmehørende træer (eg) og buske på cirka 4,5 ha.

Navn og adresse på bygherre

Ejeren af ejendommen Sorøvej 32, 4295 Stenlille.

Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Skovdyrkerforeningen Øerne, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Bjarke Thomsen, Telefon: 25 55 42 04

Projektets placering

5a, Saltofte By, Stenlille – Sorøvej 32, 4295 Stenlille.

Projektet berører følgende kommuner

Sorø Kommune.

Oversigtskort

Se bilag.

Kortbilag i målestok

Se vedlagte kortbilag i målestok 1:5000 og 1:10.000.

Forholdet til Miljøvurderingsreglerne

Ja

Nej

Er projektet opført på bilag 1 til ovennævnte lovbekendtgørelse?

X

Er projektet opført på bilag 2 til ovennævnte lovbekendtgørelse?

X

Ikke relevant

Ja

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Hvis ja, skal der gennemføres en screening, og det skal oplyses i forhold til hvilket punkt
på bilag 2. Hvis nej både her og ovenover, er projektet ikke omfattet af VVM-reglerne og
skal derfor ikke screenes.

Bør under-

Nej

Tekst

søges

Projektets karakteristika:
1. Arealbehovet i ha:

4,5 ha.

2. Er der andre ejere end Bygherre?

Nej.

3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3

X

Ikke relevant
4. Projektets maksimale bygningshøjde i m:

X

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:
”Råstoffer” – type og mængde:
Mellemprodukter – type og mængde:
Færdigvarer – type og mængde:

X

6. Projektets kapacitet for strækningsanlæg:

X

7. Projektets længde for strækningsanlæg:

X

8. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:

X

9. Projektets brug af naturressourcer – type og mængde:
Jordarealer i anlægsfasen:

X

Ja

Bør undersøges

Nej

Jordarealer i driftsfasen:
Oplysning om jordbund:
Råstoffer i anlægsfasen:
Råstoffer i driftsfasen:
Biodiversitet i anlægsfasen:
Biodiversitet i driftsfasen:
10. Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:
11. Affaldstype og mængder, som følge af projektet:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand:

X
X

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:

X

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:

X

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:

X

Tekst

Ikke relevant

Ja

Bør undersøges

Nej

15. Vil projektet give anledning til vibrationsgener:

X

16. Vil projektet give anledning til støvgener:

X

17. Vil projektet give anledning til lugtgener:

X

18. Vil projektet give anledning til lysgener:

X

19. Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer,
som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som
forårsages af klimaændringer (i overensstemmelse med videnskabelig
viden):

X

Tekst

20. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller
luftforurening):
Projektets placering
21. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende og godkendte
arealanvendelse:

X

Ja, men den kræver ikke landzonetilladelse.

22. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området:

X

23. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen:

X

24. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:

X

25. Indebærer projektet en mulig påvirkning af naturressourcernes
(herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom,
forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund:

X

26. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder,
områder langs bredder og vandløbsmundinger:

X

27. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:

X
Ikke relevant

Ja

Bør under-

Nej

Tekst

søges

28. Forudsætter projektet rydning af skov:

X

29. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreservater eller naturparker:

X

30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder

X

Nej, skovrejsningen sker på dyrkningsjord.

X

Nej, nærmeste internationale naturområde er ” Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å
(nr.137)”, der ligger er cirka 5-6 km fra projektområdet.

Nationalt:
Internationalt (Natura 2000):
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV
Forventes området at rumme danske rødlistearter:

X

X

31. Kan projektet påvirke områder, hvor det ikke er lykkedes at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og
som er relevante for projektet:

X

Nej, skovrejsningen sker på dyrkningsjord.

Nej, området består af dyrkningsjord. Derfor forventes området ikke at rumme beskyttede
arter eller danske rødliste arter.
Skovrejsning vurderes at have en positiv effekt for overfladevand, grundvand og eventuelle omgivende naturområder. Effekten vurderes derfor at være fremmende i forhold til
opfyldelsen af kvalitetsnormerne, der er fastsat i EU-lovgivningen.

Overfladevand:
Grundvand:
Naturområder:
Boligområder (støj/lys og luft):
Andet:
32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:

33. Kan projektet påvirke:
Historiske landskabstræk:

X

X

Skovrejsningsprojektet vurderes ikke at påvirke historiske landskabstræk.

Kulturelle landskabstræk:

X

Ejendommen med skovrejsningsprojektet ligger udenfor de områder, der i Sorø Kommuneplan 2013-2024 er udpeget til kirkeomgivelser. Projektområdet ligger ikke i nærheden
af områder, der i kommuneplanen er udpeget til kulturmiljøer.

X

Skovrejsningsprojektet vurderes ikke have høj risiko for at påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk, da området ligger uden de områder, der er udpeget til ”kulturarvsarealer” ifølge ”Fund og fortidsminder” på Slots og Kultursstyrelsens hjemmeside.

Arkæologiske værdier/landskabstræk:
Æstetiske landskabstræk:
Geologiske landskabstræk:

X

Projektområdet ligger indenfor et område, der i kommuneplanen er udpeget til større
sammenhængende landskab. Området er udpeget, da området er kuperet og bestående af
mange flere skovområder. Skovrejsningen vurderes derfor ikke at påvirke æstetiske landskabstræk.

X

Skovrejsningen vurderes heller ikke at være i konflikt med de geologiske landskabstræk.

Nej

Tekst

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet
Ikke relevant

Ja

Bør undersøges

34. Miljøpåvirkningens art i forhold til befolkningen og menneskers
sundhed, beskyttede arter og naturtyper, jordarealer, jordbund, vand,
luft, klima, materielle goder, kulturarv og landskab samt samspillet
mellem disse faktorer:

Skovrejsningsprojektet vurderes ikke at have nogen negativ effekt i forhold til befolkningen og menneskers sundhed, beskyttede arter og naturtyper, jordarealer, jordbund, vand,
luft, klima, materielle goder, kulturarv og landskab samt samspillet mellem disse faktorer.

35. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning:

X

36. Er der andre eksisterende og/eller godkendte projekter i området,
der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Ku-

X

mulative forhold):

37. Er der andre kumulative forhold?

38. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:

39. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:

X

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?

X

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:

X

42. Miljøpåvirkningens art:

43. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –
Enkeltvis:

X

Eller samlet:

44. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:

X
Ikke relevant

Ja

45. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:

X

47. Tidspunktet for miljøpåvirkningens indtræden:

X

48. Er påvirkningen af miljøet –

X

Varig:

Reversibel:

49. Er der andre eksisterende og/eller godkendte projekter i området,
der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):
50. Er der andre kumulative forhold?

Nej

Tekst

X

46. Miljøpåvirkningens intensitet:

Hyppig:

Bør undersøges

X
X

Der sker en varig ændring af landskabet, men ændringen er reversibel.

51. Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resultaterne af foreløbig
kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i
medfør af EU-lovgivningen:

Skovrejsningsprojektet vurderes ikke at have nogen negativ effekt i forhold til befolkningen og menneskers sundhed, beskyttede arter og naturtyper, jordarealer, jordbund, vand,
luft, klima, materielle goder, kulturarv og landskab samt samspillet mellem disse faktorer.

52. Er der mulighed for reelt at begrænse miljøpåvirkningerne:
Hvordan:

Konklusion
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte
projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVMpligtigt:

Dato: 15-10-2021

Sagsbehandler: Hans Henning Jensen

X

Nej – det vurderes ikke, at etablering af en skovareal på cirka 4,5 ha vil påvirke miljøet
væsentligt. Skovrejsningen vil således ikke udløse krav om en VVM-vurdering.
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