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Afgørelse om skovrejsning - Krogshedevej 1, 7650 Bøvlingbjerg 

Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om skovrejsning på 3,5 ha på matri-
kel 36a, Den nordlige Del, Bøvling. 

Skovrejsning på landbrugsjord skal anmeldes til kommunen jf. §8 i bekendtgørelse 
1236. 

Da projektet ligger i et område, hvor skovrejsning som udgangspunkt er uønsket 
jf. gældende kommuneplan, kræver projektet en tilladelse i forhold til ”Bek. om 
jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (nr. 1236 af 24/11/2017)”. 

Det skal ligeledes vurderes om projektet kan have væsentlig påvirkning på miljøet 
jf. § 21 i Bek. af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (nr. 973 af 25/06/2020). Den afgørelse offentliggøres senest på samme 
tid som nærværende afgørelse. 

Afgørelse 

Lemvig Kommune tillader hermed skovrejsningsprojektet på de ansøgte 3,5 ha på 
matrikel 36a, Den nordlige Del, Bøvling 

Afgørelsen gives med hjemmel i Bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning 
og natur §9 stk. 2. 

Hensyn til anden lovgivning og myndighed 

- Der bør ikke plantes træer indenfor en afstand af 3 m fra centerlinjen af 
de ledninger Lemvig Vand har liggende i det pågældende areal. Ved valg 
af beplantning bør det iagttages, at der ikke plantes træer med et rodnet, 
der kan nå de pågældende ledninger 

Klagefrist 

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 16. juni – 14. 
juli 2021  

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

BØVLING FRI-OG EFTERSKOLE 
IDRÆTSEFTERSKOLE 
Høvsørevej 13
7650 Bøvlingbjerg

Dato 16-06-2021

A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

J.nr.: 01.13.23P19-8-20

Ref.: KRPE
Dir.tlf.: 9663  1119
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Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og såfremt der ikke klages 
over afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes 
før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Klagevejledning ses sidst i til-
ladelsen. 

Sagsfremstilling 

Skoven ønskes etableret på nuværende landbrugsjord og formålet er at tjene til 
læring, leg, motion og rekreation for elever på Bøvlingbjergs skoler og alle andre 
personer. Der bliver således offentlig adgang til skoven. 

Det er planen at skoven etableres med skovbryn af løvfældende buske samt, at 
der plantes primært løvtræer som eg, bøg og birk, men også partier med nåletræ.  

En mindre sø påregnes anlagt på arealet. 

 
Figur 1: Projektafgrænsning 

Projektarealet ligger umiddelbart syd for Bøvlingbjerg i tilknytning til byen. 

Baggrund for tilladelse 

Landskabs- kulturelle og geologiske interesser  

Arealet er beliggende i landskabskarakterområde J – Bækmarksbro Hedeslette, 
der er karakteriseret ved et stort, fladt slettelandskab. Flere åløb gennemløber ka-
rakterområdet og der ses også nogen grad af levende hegn, der er med til at give 
det ellers åbne landskab en mindre skala og større sammensathed.  

På baggrund af en besigtigelse af arealet vurderer Lemvig Kommune, at tilplant-
ningen ikke vil skæmme i landskabet eller tage udsyn. De få huse, som vil få sko-
ven tættest på, er blevet hørt i forbindelse med ansøgningen. Der har ikke været 
bemærkninger til projektet. 
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Naturbeskyttelse 

Skovrejsningen sker på dyrket mark, der grænser ned til beskyttet eng og vandløb. 
Det vurderes, at engen er så lavtliggende og vandløbet er så vandførende på ste-
det, at hydrologien i engen ikke vil ændres som følge af tilplantning af areal oven-
for med skovbryn og træer, at det ikke vil påvirke den beskyttede natur. 

Skovrejsningen vil ikke påvirke beskyttede arter, da ingen er specielt tilknyttet 
dyrket mark og skov vil, for nogle af dem, være mere attraktivt. 

Lemvig Vands ledningsregistrering 

I forbindelse med partshøring af projektet har Lemvig Vand A/S følgende bemærk-
ninger: 

- Der bør ikke plantes træer indenfor en afstand af 3 m fra centerlinjen af 
de ledninger Lemvig Vand har liggende i det pågældende areal. Ved valg 
af beplantning bør det iagttages, at der ikke plantes træer med et rodnet, 
der kan nå de pågældende ledninger 

På kortet herunder er en vejledende registrering af Lemvig Vands ledningsnet-
værk. Rød linje er spildevand, blå er overfladevand og lyserød er dræn. 

 

For en nærmere fastsættelse af ledningstracéet kan Lemvig Vand være behjælpe-
lige. 

Lokalplan 

Området ligger i et område hvor skovrejsning er uønsket jf. Lemvig Kommunes 
kommuneplan, da byzone generelt er udpeget som ”uønsket skovrejsningsområ-
de”.  

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 146 for et område til offentlige og rekreative 
formål ved Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Bøvling. Ifølge lokalplanens §8.3 skal 
arealet fremstå åbent med græsdækkede arealer med spredte træer og buske. Da 
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der ifølge ansøgningen skal ske tilplantning af skov i det meste af delområde II, er 
der givet en dispensation fra lokalplanen til projektet. 

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen 

Tilladelser til aktiviteter i eller udenfor internationale naturbeskyttelses-områder 
(Natura 2000) må ikke kunne forringe områdernes naturtyper og levesteder for 
arter eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, 
områderne er udpeget for. 

Nærmeste Natura 2000 område er nr. 65 Nissum Fjord (H158, F38), der ligger cir-
ka 200 m vest for skovrejsningsområdet. Natura 2000 området indbefatter habita-
tområde H58 og fuglebeskyttelsesområde F38. 

Da projektområdet ikke ligger i tilknytning til Natura 2000 udpegningen og der ik-
ke vil være nogen udledninger eller emissioner fra skoven vurderes det, at en til-
plantning på arealet ikke vil udgøre en risiko for hverken naturtyper eller arter på 
udpegningsgrundlaget. Det vurderes desuden at skovdrift vil beskytte vandmiljøet 
bedre end arealer i omdrift. 

Vurdering af projektets påvirkning på Habitatdirektivets Bilag IV-arter 

På baggrund af faglig rapport nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt 
Lemvig Kommunens øvrige kendskab til området vurderes umiddelbart, at de be-
skyttede områder kan rumme arter som birkemus, spidssnudet og butsnudet frø, 
Stor og lille vandsalamander, bæver, odder og diverse småflagermus.  

På projektarealet er sandsynligheden for forekomst af beskyttede arter lille, da 
det er landbrugsjord i omdrift, og dermed ikke udgør en særlig attraktiv biotop for 
ovennævnte arter. 

Derfor vurderer Lemvig Kommune, at projektet ikke vil få negative konsekvenser 
for de beskyttede arter. 

Samlet vurdering 

Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at skoven kan etableres uden nega-
tive konsekvenser for miljøet og landskabet.  

Derudover er bynær skov med gode adgangsforhold som udgangspunkt en priori-
tering i Lemvig kommunes skovrejsningsudpegning, hvor andre forhold ikke taler 
imod det.   

Fortidsminder 

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud 
for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-
27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og 
anmeldelse af fund. 

Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for 
fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige for-
hold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Kulturstyrelsens hjemmeside 
www.kuas.dk. 
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Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses 
i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. 
Spørgsmål herom kan rettes til Holstebro museum. 

Høring, udtalelser og offentliggørelse 

Forslag til afgørelse har været i høring hos naboer til projektarealet. Lemvig Vand 
er kommet med følgende bemærkning til projektet: 

- Der bør ikke plantes træer indenfor en afstand af 3 m fra centerlinjen af de 
ledninger Lemvig Vand har liggende i det pågældende areal. Ved valg af 
beplantning bør det iagttages, at der ikke plantes træer med et rodnet, 
der kan nå de pågældende ledninger. 

Projektet bliver tilpasset Lemvig Vands bemærkning. 

Ellers ingen bemærkninger der har givet anledning til ændringer af projektet. 

Klagevejledning til Bek. om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 

I henhold til bekendtgørelsens §9 stk. 4 kan kommunens afgørelse påklages til 
Landbrugsstyrelsen af ansøgeren, Landbrug og Fødevarer, samt af hovedorganisa-
tionerne for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.  

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. 

Klage indgives til kommunen, der videresender klagen til Landbrugsstyrelsen med 
kommunalbestyrelsens bemærkninger. 

Landbrugsstyrelsen meddeler ansøgeren afgørelsen af klagesagen, og sender af-
gørelsen til kommunen samt til de klageberettigede organisationer, jf. stk. 4. 

Aktindsigt 

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

 

Med venlig hilsen 

Kristina Brochmann Pedersen 
Skov- og Landskabsingeniør 

 

Kopi sendes til klageberettigede: 
 Landbrug og Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 Kbh. V. E-mail: info@lf.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening lokalforening. E-mail: Lemvig@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 

E-mail: dn@dn.dk  
 Friluftsrådet Limfjordsyd, E-mail: limfjordsyd@friluftsraadet.dk 
 Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail fr@friluftsraa-

det.dk. 
Desuden sendes kopi til: 

mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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 Landsdækkende og lokal forening for Dansk Ornitologisk Forening 
 Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

 

mailto:mail@lbst.dk
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Bilag 1 – Oversigtskort 
Projektarealet fremgår med rød firkant 


