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Midlertidig godkendelse af udvidet skydetider til støjmåling på 
Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforenings jagtbaner, Skovvangvej 
16A, 7570 Vemb 
 
Lemvig Kommune meddeler hermed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelseslo-
ven1 midlertidig godkendelse af udvidet skydetider til støjmåling på Nees-Bøvling-
Lemvig Jagtforenings jagtbaner, Skovvangvej 16A, 7570 Vemb 
 
Godkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til miljøbeskyttelses-
lovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente even-
tuelle fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning. 
 
Lemvig Kommune fører tilsyn med virksomhedens forhold til det eksterne miljø. 
 

Baggrund 
FORCE Technology er syns- og skønsmand i en sag anlagt af naboer til Nees-Bøv-
ling-Lemvig Jagtforenings jagtbaner på adressen Skovvangvej 16A, 7570 Vemb. 
 
Som en del af skønstemaet skal FORCE Technology foretage støjmålinger ved 3 
naboer. FORCE Technology har derfor anmodet om kommunens tilladelse til at fo-
retage skydninger uden for miljøgodkendelsens rammer. 
 
Lemvig Kommune vurderer, at omfanget af skydetid til målingerne er så betydelig, 
at dispensationen til afvigelsen fra skydetiderne skal meddeles som en midlertidig 
godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforenings jagtbaner skal overholde vilkårene i gældende 
miljøgodkendelse af 24. maj 2018. 
 
Denne midlertidige godkendelse er således et tillæg til den gældende miljøgod-
kendelse, hvor der gives tilladelse til afvigelse fra skydetiderne i vilkår 11. 

 
1 Miljøministeriets Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1218 om miljøbeskyttelse 
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Godkendelsens vilkår 
 
Godkendelsen gælder indtil 31. december 2022. 
 
Indretning og drift 

11a. Når vejrforholdene er de rette til at støjmålinger kan udføres, må der 
foretages støjmålinger ved 3 naboer, hvert sted ad 3 omgange. Ved 
hver måling må der affyres 120 skud plus ca. 10 skud ved indstilling af 
måleudstyr mv..  

 
11b. Målingerne skal primært ligge i tidsrummet kl. 08-18. Der må dog fore-

komme enkelte målinger i aftenperioden kl. 18-22. 
 
11c. Syns- og skønsmanden skal advisere naboerne til skydebanen om tider 

for målingerne/skydningerne, ligesom aflysninger på grund af ændrede 
vejrforhold. Advisering kan ske via en telefon- eller mailliste. 

 

Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 19. oktober 2021.  
 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. 
Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øv-
rige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 

Klagevejledning 
Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:  
 

 Ansøger.  
 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
 Sundhedsstyrelsen.  
 Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klage-

ret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.  
 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Lemvig Kom-
mune, at de ønsker underretning om afgørelsen.  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Næv-
nenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:  
 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 
 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-
sen. 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 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.  
 
Klagen skal være modtaget senest den 16. november 2021. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige se-
nest 19. april 2022 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den ende-
lige administrative afgørelse foreligger. 
 
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. 
 
 
Brian Lenz Hansen 
Civilingeniør 
 
 
Kopi af godkendelsen vil blive sendt til: 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og 
Rådgivning Nord 

senord@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig Dnlemvig-sager@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening  lemvig@dof.dk; natur@dof.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  ae@ae.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk  
Danmarks Jægerforbund jhr@jaegerne.dk 
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Miljøteknisk vurdering 
Vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet på baggrund af oplysningerne i 
den til Lemvig Kommune fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse dateret 23. 
juni 2021 og de supplerende oplysninger, som er fremsendt af FORCE Technology. 
 
Planmæssige forhold 
Der ændres ikke på de planmæssige forhold. 
 
Miljøvurdering 
Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Lemvig 
Kommune tager dette til efterretning. 
 
Listepunkt 
Det vurderes, at aktiviteterne på skydebanen hører under godkendelsesbekendt-
gørelsens listepunkt: 
 
J 203 Udendørs skydebaner 
 
Lemvig Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for skydebanens forhold 
til det eksterne miljø. 
 
Oplysninger i sagen 
FORCE Technology er syns- og skønsmand i en sag anlagt af naboer til Nees-Bøv-
ling-Lemvig Jagtforenings jagtbaner på adressen Skovvangvej 16A, 7570 Vemb.  
 
Som en del af skønstemaet skal FORCE Technology foretage støjmålinger ved 3 
naboer, hvert sted ad 3 omgange. Ved hver måling skal der affyres 120 skud plus 
ca. 10 skud ved indstilling af måleudstyr mv.  
 
Det forventes, at der ved hver måling skal skydes over maksimalt 2 timer, men 
pauser på grund af midlertidige ikke-korrekte vejrforhold eller tekniske problemer 
kan forlænge denne periode. 
 
Ved målingerne skal der være medvind fra banen til den nabo, der måles ved, og 
det skal tillige være overskyet. I perioden 1. maj til 1. august skal det være helt 
overskyet og mindst halvt overskyet resten af året. 
 
Naboerne ligger i 3 forskellige retninger, så det forventes, at der skal måles over i 
alt 9 dage.  
 
Ekstra dage kan blive nødvendige, hvis en måling må afbrydes pga. ændrede vejr-
forhold, tekniske problemer eller andet. 
 
FORCE Technology har brug for at kunne måle med kort varsel når vejrforholdene 
er korrekte. FORCE Technology har derfor anmodet om kommunens tilladelse til 
at foretage skydninger uden for miljøgodkendelsens rammer. 
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Målingerne forventes at ligge i tidsrummet kl. 08-18, men målinger i aftenperio-
den kl. 18-22 kan ikke udelukkes hvis vejrforholdene er de rette. Der vil ikke blive 
målt i natperioden. 
 
Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforening har bedt om, at det præciseres, at det er  syns- 
og skønsmanden, der har ansvaret for at advisere naboerne via en telefon- eller 
mailliste, når de enkelte måletidspunkter er fastlagt. Adviseringer kan forekomme 
kort tid før målingerne/skydningerne, ligesom aflysninger på grund af ændrede 
vejrforhold kan forekomme med kort varsel. 
 
Lemvig Kommunes vurdering 
Lemvig Kommune vurderer på ovennævnte baggrund, at der er grundlag for at 
meddele dispensation fra skydetiderne således, at støjmålingerne kan udføres.  
 
Omfanget af skydningerne samt skydetider efter Nees-Bøvling-Lemvig Jagtfore-
nings anbefaling  indskrives i denne godkendelses vilkår som en ramme for afvi-
gelsen fra skydetiderne. 
 
Endelige stilles der vilkår om advisering af naboerne til skydebanen således, at de 
har mulighed for at forberede sig på, at der i en nærmere angiven periode kan fo-
rekomme skydestøj ud over de godkendte skydetider. I denne forbindelse har Ne-
es-Bøvling-Lemvig Jagtforening bedt om, at det anføres, at den normale tidsfrist jf. 
vilkår 14 i miljøgodkendelsen ikke skal være gældende – hverken for øvrige arran-
gementer eller ændringer i skydeplanen pga. støjmålinger. Det skal ikke komme 
skydebanen til last, at der skydes ekstra og udenfor den angivne driftsperiode. Det 
er dog Lemvig Kommunes vurdering, at naboerne altid skal være orienteret om, 
hvornår der skydes, hvorfor vilkår 14 i miljøgodkendelsen fortsætter med at være 
gældende. Det er samtidig Lemvig Kommunes opfattelse, at de godkendte skyde-
tider ikke skal begrænses af de ekstra skydetider til støjmålingerne. Naboerne skal 
således kunne tåle den ekstra skydetid, som er nødvendig for, at målingerne kan 
gennemføres. 
 
Natur-2000 og Bilag IV arter 
I henhold til § 7, stk.1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er godkendel-
sen efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven omfattet af en forudgående vurdering af, 
hvorvidt aktiviteterne forbundet med støjmålingerne kan påvirke Natura 2000-
områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelsesområder samt 
Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indfly-
delse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale na-
turbeskyttelsesområder. 
 
Skydebanen er placeret i det åbne land, beliggende uden for et Natura 2000-om-
råde. Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde nr. 158, Ramsar område 
nr. 4 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 38 Nissum Fjord, der ligger ca. 1,2 km vest 
for skydebanen.  
 
Natura 2000-plan, 2016-2021 for Nissum Fjord angiver, at området er udpeget på 
grundlag af 23 naturtyper, 7 plante- og dyrearter samt 24 fuglearter. Det er angi-
vet i planen, at naturtyperne især trues af afvanding, tilgroning og invasive arter 
samt at plante, dyre og fuglearter især trues af okker, næringsstoffer, tilgroning 
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samt dårlige fysiske forhold i vandløb. Støj fra skydebaner er i øvrigt ikke angivet 
som en trussel for udpegningsgrundlaget. Da flugtskydebanen allerede er eksiste-
rende, da der er god afstand til Natura 2000-områderne og da støjbelastningen ik-
ke er vedvarende, vurderer Lemvig Kommune, at udvidelsen af skydetiden hver-
ken vil påvirke udpegningsgrundlaget for de pågældende Natura 2000-områder 
direkte eller indirekte.  
 
Lemvig Kommune har ikke konkret kendskab til forekomst af dyre- eller plantear-
ter inden for skydebanens areal, der er optaget på Habitatdirektivets bilag IV, men 
der kan godt forekomme markfirben, birkemus, diverse små-flagermus og måske 
stor vandsalamander på arealet. Lokaliteten er ikke den mest velegnede ynglelo-
kalitet for disse dyr, men omstrejfende og rastende individer kan forekomme. Det 
vurderes, at arterne, ved aktiviteter på banen, vil fortrække til andre lokaliteter og 
at der ikke gør nogen skade på evt. bestande af arterne, især da banen ikke er ny-
anlagt. På den baggrund vurderes det derfor, at en midlertidig forøgelse af aktivi-
teterne forbundet med skydebanen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på 
samme bilag. 
  
§3-natur 
Inden for ca. 500 m fra skydebanen ligger to § 3 beskyttede søer.  
 
Det ene vandhul er inspiceret i juli måned 2012, hvor naturtilstanden blev fundet 
”moderat” med blandt andet 5 positivarter, men ingen bilag IV-arter. Vandhullet 
eller dets planteliv vurderes hverken påvirket direkte eller indirekte af aktiviteter-
ne på skydebanen, og ingen af de fundne dyrearter vurderes, at være følsomme 
for ikke vedvarende støj. 
Lemvig Kommune vurderer derfor, at en midlertidig forøgelse af aktiviteterne på 
skydebaneanlægget ikke vil berøre de omkringliggende §3-arealer i et væsentligt 
omfang. 
 


