
 Side 1 af 5

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tilladelse til skovrejsning - Ringkøbingvej 149 - matr.nr. 3f 
Kronheden, Lomborg 

Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om skovrejsning på 2,35 ha på ma-
trikel 3f Kronheden, Lomborg. 

Skovrejsning på landbrugsjord skal anmeldes til kommunen jf. §8 i ”Bek. om jor-
dressourcens anvendelse til dyrkning og natur (nr. 1236 af 24/11/2017)”. 

Da projektet ligger i et område, hvor skovrejsning som udgangspunkt er uønsket 
jf. gældende kommuneplan, kræver projektet en tilladelse i forhold til bekendtgø-
relse 1236.  

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 giver hermed dispensation til skovrejsningsprojektet på de an-
søgte 2,35 ha på matrikel 3f Kronheden, Lomborg 

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

Hensyn til anden lovgivning 

Projektet kræver ikke yderligere dispensation eller tilladelser fra Lemvig Kommu-
ne 
 

Klagefrist 

Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og kan påklages i perioden 28. septem-
ber – 26. oktober 2021. 

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Ove Nørgaard Nielsen 
Refskovvej 39
Engbjerg
7620 Lemvig

Dato 28-09-2021

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

J.nr.: 01.13.23P19-2-21

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 

Der ønskes etableret ca. 2,35 ha blandet løvskov under ordningen for privat skov-
rejsning, og vil således blive etableret med bryn, der er med til at sikre opbygnin-
gen af en robust skov. Derudover vil plantevalget i øvrigt bestå af hovedsagelig 
hjemmehørende arter.  

Formålet er ifølge ansøger at skabe mere natur i området til gavn for den vilde 
fauna og med rekreative værdier. Endvidere beskytter skoven også grundvandet 
og forbedrer CO2. 

projektet ligger indenfor landskabsområde omkring Flynder å og tilløb, og  ligger 
derfor indenfor et område der er udpeget som ”skovrejsning uønsket” jf. gælden-
de kommuneplan.  

 

Baggrund for tilladelse 

Landskabs- kulturelle og geologiske interesser  

Arealet er beliggende inden for det geologiske interesseområde Kronhede og Lem 
Vig, der er udpeget som et eksempel på landskabsudviklingen ved Hovedopholds-
linjen. Skoven plantes på smeltevandssletten syd for hovedopholdslinjen. Arealet 
ligger mellem hovedvejen og en stejl skråning ned mod Øgendal Bæk, der ligger i 
en af de dybe ådale/smeltevandsdale, der gennemskærer smeltevandssletten. 
Skovrejsningen vurderes ikke at påvirke den geologiske oplevelse af landskabet 
væsentligt.   
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Natur 

Skovrejsningen vil ikke påvirke beskyttede natur, da arealet ligger mellem vej, 
skov og marker. 

Projektet vil mindske udvaskning af næringsstoffer til gavn for sårbare vådområ-
der, i dette tilfælde vil det mindske udvaskningen til Bækmarksbro Å og Nissum 
Fjord. 

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. 224 Flynder Å og heder i Klosterheden Plan-
tage (H224), der ligger cirka 1200 meter sydøst for skovrejsningsområdet.  

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 224 er en række tørre og våde 
naturtyper, arter tilknyttet vandløb samt fiskeørn, Natravn, Stor hornugle og 
rødrygget tornskade.  

Da projektområdet ikke ligger i tilknytning til Natura 2000 udpegningen og der ik-
ke vil være nogen udledninger, emissioner eller øvrige forstyrrelser fra skoven 
vurderes det, at en tilplantning på arealet ikke vil udgøre en risiko for hverken na-
turtyper 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, De be-
skyttede områder kan rumme arter som spidssnudet frø, stor vandsalamander, 
birkemus, diverse flagermus. 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. 

Skovområdet vil give muligheder for flere beskyttede arter i forhold til den nuvæ-
rende anvendelse af arealet. 

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

Samlet vurdering 

Projektet har været behandlet i Teknik og Miljøudvalget i Lemvig Kommune den 
20. september. Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at skoven kan etab-
leres 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. 
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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 naboer til projektarealet. 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 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@friluftsraadet.dk. 

Desuden sendes kopi til: 
 Landsdækkende og lokal forening for Dansk Ornitologisk Forening 
 Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk 
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:mail@lbst.dk
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Bilag 1 - oversigtskort 


