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Afgørelse om skovrejsning - Vandværksvej 8 

Lemvig Kommune har modtaget din ansøgning om skovrejsning på matrikel 
10h Den sydlige Del, Harboøre (se kortbilag). 

Skovrejsning på landbrugsjord skal anmeldes til kommunen jf. §8 i bekendt-
gørelse 1236. 

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

I områder hvor skovrejsning er ”uønsket” kan Kommunen, hvor særlige for-
hold taler for det, efter ansøgning meddele tilladelse til skovrejsning jævn-
før § 9 stk. 1 og 2. 

Afgørelse 

Projektet er tilpasset af ansøger og reduceret fra 12 til 6 ha og placeret, så 
det er mindst mulig synligt i området. 

Lemvig Kommune giver på den baggrund tilladelse til skovrejsningsprojek-
tet på de ansøgte 6 ha på matrikel 10h Den sydlige Del, Harboøre. 

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

Klagefrist 

Lemvig Kommunes afgørelse kan påklages i perioden 17. september 2021 – 
15. oktober 2021. 

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. 

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Martin Flyvholm Hald 
Vandværksvej 8
7673 Harboøre

Dato 17-09-2021

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

J.nr.: 01.13.23P25-3-20

Ref.: KRPE
Dir.tlf.: 9663  1119
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Sagsfremstilling 

I sommeren 2020 sendte ansøger en ansøgning ind om skovrejsning på 12 
ha på matrikel 10h Den sydlige Del, Harboøre.  

Ejer ønsker at omlægge sine landbrugsarealer til skov, da han ikke vil drive 
landbrug. Skoven etableres under ordningen for privat skovrejsning, og vil 
således blive etableret med bryn og hovedsagelig hjemmehørende arter, 
der er med til at sikre opbygningen af en robust skov. Anlæg sker med 
skånsom jordbearbejdning og fremtidig pleje af skov sker uden kemiske be-
kæmpelsesmidler. Der vil ikke blive anvendt gødning. I forbindelse med ud-
betaling af tilskuddet bliver beplantningen pålagt fredsskovspligt. 

Skoven bliver bynær og ligger lige nord for Harboøre. Privat skov over 5 ha er 
som udgangspunkt åben for færdsel til fods og på cykel, men kun på skovveje og 
stier.  Arealet hegnes dog de første år for at undgå at vildtet holder planterne ne-
de.  

projektet ligger indenfor landskabs- og geologisk interesseområde for Harboøre 
Marine Forland og  ligger derfor indenfor et område, der er udpeget som ”skov-
rejsning uønsket” jf. gældende kommuneplan. Arealet ligger desuden indenfor kir-
kebeskyttelseszone III til Harboøre kirke. 

Projektet er derfor blevet tilpasset, så ansøgning nu kun omhandler 6 ha skovrejs-
ning.  

 

Figur 1: Projektarealet (rødt omrids og gul skravering) på matr.nr. 10h Den sydlige Del, Harboøre 



Side 3 af 6

Baggrund for afgørelsen 

Landskabs- kulturelle og geologiske interesser  

Projektarealet ligger i det marine forland nord for Harboøre, der er dannet 
udfor stenalderhavets kystlinje. Nøglekarakteren for området er et transpa-
rent til åbent, fladt marint forland med spredt bebyggelse og sporadisk pla-
cerede levende hegn. Etablering af et større sammenhængende skovområ-
de uden nærmere tilknytning til den bymæssige bebyggelse eller anden 
skovområde, kan være i strid de landskabelige interesser for området, og 
derfor er området udpeget som ”skovrejsning uønsket” i gældende kom-
meplan. 

På baggrund af besigtigelser fandt Lemvig Kommune at skovens oprindelige 
størrelse ville have for stor indvirkning på landskabet. Teknik og Miljøudval-
get bad administrationen om at tilpasse projektet med ansøger, så place-
ringen af skoven i højere grad ville tage hensyn til de landskabelige forhold. 

Projektet blev tilpasset, så skovrejsningen nu er halveret i forhold til det ansøg-
te og bliver placeret mellem eksisterende diger og læhegn og dermed i respekt for 
de landskabelige forhold. 

Kirkezone 

Størstedelen af projektarealet ligger desuden indenfor kirkezone III til Harboøre 
kirke. I kirkezone III skal det tilstræbes at undgå bebyggelse el.lign. over 12,5 me-
ter. Pga. vindforholdene forventes skoven ikke at blive meget højere end 15 meter 
høj, men det kan ikke siges med sikkerhed.  

Kirkezonernes formål er at bevare og beskytte kirkernes omgivelser og sikre ind-
syn til kirken. Det oprindelige skovrejsningsprojekt på 12 ha blev derfor sendt i hø-
ring ved Harboøre sogns menighedsråd, der ikke havde nogen bemærkninger til 
projektet. Nu er projektet blevet halveret og det antages, at det reducerede pro-
jekt, også kan accepteres indenfor kirkezonen.   

Natur 

Skoven vil ikke påvirke beskyttede naturtyper, hvis der undlades at plante helt op 
til den beskyttede hede.  

Det vurderes desuden at skovdrift vil beskytte vandmiljøet bedre end arealer i 
omdrift. 

Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen 

Lige nord for arealet Ligger Natura2000 område nr. 28 ”Agger Tange, Nissum 
Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”. Tættest på ligger Fuglebeskyttelsesområde 
F39 med en række fugle på udpegningsgrundlaget. 

Da der ikke vil være nogen udledninger, emissioner eller øvrige forstyrrelser fra 
skoven vurderes det, at en tilplantning på arealet ikke vil udgøre en risiko for 
hverken naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget.  

Vurdering af projektets påvirkning på Habitatdirektivets Bilag IV-arter 
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På baggrund af faglig rapport nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt 
Lemvig Kommunens øvrige kendskab til området vurderes umiddelbart, at der kan 
være forekomster af markfirben i de beskyttede områder. 

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.  

Markfirben og andre beskyttede arter vil få forbedrede vilkår i en skov end de har 
på dyrket mark, som der er nu. 

Samlet vurdering 

Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at skoven på de 6 ha kan etableres 
uden negative konsekvenser for miljøet og landskabet.  

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. 

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 Harboøre sogns menighedsråd. Der har 
ikke været bemærkninger til projektet 

Den endelige afgørelse er herefter offentliggjort og sendt til klageberettigede med 
4 ugers frist til at klage. 

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 ho-
vedorganisationerne for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.  

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberetti-
gede. 

Klage indgives til kommunen, der videresender klagen til Landbrugsstyrel-
sen med kommunalbestyrelsens bemærkninger. 
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Landbrugsstyrelsen meddeler ansøgeren afgørelsen af klagesagen, og sen-
der afgørelsen 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. 
Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvalt-
ningsloven, 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@friluftsraadet.dk. 

Desuden sendes kopi til: 
 Landsdækkende og lokal forening for Dansk Ornitologisk Forening 
 Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
 Kystdirektoratet 
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Bilag 1 - Oversigtskort, Skovrejsning på matr.nr 10h, Den sydlige Del, Harboøre 
Projektområdet er markeret med rød skravering  
 

 


