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VVM - afgørelse - dispensation til skovrejsning - Lemtorpvej 62 
Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til skovrejsning på 
knap 5 ha på, matrikel nr. 7e Rom Hede, Rom og 18c Lemtorp, Lemvig Jorder. 
 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til §18 i Bekendtgørelse af lov om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. 
oktober 2021 (miljøvurderingsloven).  
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt d) Nyplantning og rydning af skov med 
henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. 
 
Projektet har derfor gennemgået en VVM-screening med henblik på at kunne 
træffe afgørelse om der skal udarbejdes en miljøvurdering og tilladelse. 
 
Beskrivelse af projektet 
Lodsejer ønsker at etablere ca. 4,9 ha skov for at øge handels- og naturværdien på 
ejendommen. Skoven etableres primært med løvtræer og buske uden reolpløj-
ning, dvs. jorden pløjes med almindelig landbrugsplov, forud for plantning. Der 
etableres et 20 meter bredt skovbryn omkring.  
Der sættes et 140 cm højt vildthegn omkring, der kan forventes at stå i op til ti år 
efter plantning. 
Arealet der ønskes skov på, er i dag intensivt drevet landbrugsareal. 
 
Arealet ligger i den gældende kommuneplan med ca. 75% af arealet indenfor 
”skovrejsning uønsket” og resten i ”skovrejsning neutralt” område. 
 
Høring af naboer 
Projektet har ikke været sendt i partshøring, da det er vurderet, at der ikke er an-
dre berørte parter i projektet end ansøger. 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet 
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ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering.  
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Begrundelse 
Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6. 
I forbindelse med vurderingen af projektets mulige påvirkninger af miljøet, 
er det især fundet relevant at vurdere projektet i forhold til: 
 
Landskab 
Området er i Lemvig Kommuneplan 2021-33 delvist udpeget som bevaringsvær-
digt landskab på grund af et sammenhængende landskab omkring Horn sø, Gjel-
lerodde sommerhusområde og Lemvig by inkl. Sødalsfredningen. Ifølge Kommu-
neplan 2021-33 kan anlæg, nyt byggeri og ændret arealanvendelse kun etableres i 
de udpegede områder, hvis de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller 
forstyrres. 
Da skovrejsning kan være forstyrrende for karakteristiske landskaber, kræver pro-
jektet en dispensation. 
 
Beskyttet natur 
I henhold til §7, stk.6 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er afgørelser 
efter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvor-
vidt aktiviteterne forbundet med projektet kan påvirke Natura 2000-områder væ-
sentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt Ramsarområ-
der). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på ud-
pegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttel-
sesområder. 
 
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. 
 
På projektarealet er sandsynligheden for forekomst af beskyttede arter på Habi-
tatdirektivets Bilag IV lille, da det er landbrugsjord i omdrift, og dermed ikke udgør 
en særlig attraktiv biotop for ovennævnte arter. 
 
Der bliver desuden holdt en afstand på minimum 25 meter fra beskyttet overdrev 
og til skovrejsning for at sikre, at skoven ikke vil påvirke denne. 
 
Samlet vurdering 
Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljø- 
vurdering og tilladelse. Det ansøgte projekt, og den samlede begrundelse for afgø-
relsen samt afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema. 
 
Øvrige bemærkninger 
Da projektet ligger i et område, hvor skovrejsning ifølge kommuneplanen er uøn-
sket, kræver projektet desuden en tilladelse efter Bekendtgørelse 2017-11-24 nr. 
1236 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, hvor kommunen har 
vurderet på relevante emner i forhold til øvrig lovgivning.  
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Ud over tilladelse efter ovennævnte bekendtgørelse er Lemvig Kommune kommet 
frem til, at projektet ikke kræver andre dispensationer og tilladelser i forhold til: 
 
• Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 
• Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer m.v. 
• Fredede fortidsminder. 
• Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a. 
• Vandløbsloven. 
• Område med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindingo-

plande for almene vandforsyninger. 
• Fredninger. 
• Internationale naturbeskyttelsesområder som fx habitat- og fugle-

beskyttelsesområder 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at indsende en ny ansøgning jf. miljøvur-
deringslovens § 18. 

Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Oplysningerne 
fra ansøgningen indgår i vedlagte screeningsskema. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 
ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gælden-
de på screeningstidspunktet. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtede til at ansøge igen med henblik på at få af-
gjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er med-
delt, jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 23. september 2022.  
 
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 
I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. 
klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgø-
relsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse 
burde have truffet en anden afgørelse. 
 
Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevareministeren, enhver med 
retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, 
der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som do-
kumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. mil-
jøvurderingslovens § 50. 
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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.borger.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 
virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.  
 
Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget senest den 21. oktober 2022. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige sene-
st [dato]  eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige admi-
nistrative 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. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Kristina Brochmann Pedersen 
Skov- og Landskabsingeniør 
 
Vedlagt - Lemvig Kommunes screeningsskema. 
 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 
• Landbrug og Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 Kbh. V. E-mail: info@lf.dk 
• Landsdækkende og lokal forening for Danmarks Naturfredningsfor-

ening  
• Friluftsrådet Limfjordsyd, E-mail: limfjordsyd@friluftsraadet.dk 
• Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV. E-mail 

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

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

