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VVM - afgørelse 
Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at rejse 2 ha skov 
på Gudumlundvej 15, matrikel nr. 6t, Klosterheden, Gudum. 
 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til §18 i Bekendtgørelse af lov om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. ju-
ni 2020 (miljøvurderingsloven).  
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt d, Nyplantning og rydning af skov med hen-
blik 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 
Projektet ønskes gennemført for at øge herligheds- og jagtværdien på ejendom-
men. 
Beplantningen ligger i skovrejsning ”ønsket” område jf. gældende kommuneplan. 
 
Der er desuden givet landzonetilladelse til at etablere 2 søer på matriklen. Derud-
over har ansøger plantet nogle læhegn. 
 
Høring af berørte myndigheder 
Miljøstyrelsen 
Landbrugsstyrelsen 
 
Høring af naboer 
Afgørelsen har været sendt i høring ved parterne, som fremgår af screenings- 
skemaet.  
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet 
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). 
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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 og kulturmil-
jø.  
 
Landskab og kulturmiljø 
Området er karakteriseret ved den flade og letbølgede hedeslette der består ho-
vedsageligt af intensivt dyrkede marker med lave gårdbebyggelser, enkelthuse og 
husmandssteder fordelt i landskabet. 
Ved området Gudumlund finder man 15 husmandssteder langs vejen, Gudum-
lundvej. Her ligger bebyggelsen på begge sider af vejen med næsten samme af-
stand imellem sig. Dette område der er udpeget som kulturmiljø i Kommunepla-
nen. 
Skovrejsningsområdet ligger umiddelbart op ad kulturmiljøet på den modsatte si-
de af bebyggelsen og længst væk fra Gudumlundvej, hvorfor det ansøgte ikke vur-
deres at ville få indvirkning på oplevelsen af dette historiske, æstetiske og kultu-
relle landskabstræk.  
 
Klosterheden og Kronhede Plantage opleves tydeligt i området og med sin mar-
kante mørke karakter, optræder plantagen som en gennemgående mur i bag-
grunden i udsynet mod syd. Plantagen står derved i kontrast til det ellers åbne 
landskab. 
Skovrejsning på det ansøgte areal, dvs. op ad plantagen vurderes at kunne få en 
mindre indvirkning på oplevelsen af det kulturelle landskabstræk, da den markan-
te linje som plantagen danner vil blive sløret lokalt på dette sted. Der er dog også 
flere læhegn og et lidt mere kuperet terræn i dette område, så udsynet til den 
markante overgang fra mark til skov i forvejen er svagt. På den baggrund vurderes 
det, at det ansøgte ikke vil få en væsentlig indvirkning på oplevelsen af det histori-
ske og kulturelle landskabstræk. 
 
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 oplag af forurenet jord kan påvirke Natura 2000-
områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt 
Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indfly-
delse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale na-
turbeskyttelsesområder. 
 
Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der plantes skov, det vurderes 
at fugle på udpegningsgrundlaget vil have uændret eller bedre muligheder. 
 
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. 
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Øvrige bemærkninger 
Da projektet ligger i et område, hvor skovrejsning ifølge kommuneplanen er øn-
skeligt, kræver projektet ikke en tilladelse efter Bekendtgørelse 2017-11-24 nr. 
1236 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.  
Projektet kræver heller ikke 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 vandindvindingsoplande 

for almene vandforsyninger. 
 Fredninger. 
 Internationale naturbeskyttelsesområder som fx habitat- og fuglebeskyt-

telsesområder. 
 
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 2. juni 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 
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 
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brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som do-
kumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. mil-
jøvurderingslovens § 50. 
 
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 
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 30. juni 2021. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse eller, hvis sagen 
påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse forelig-
ger. 
 
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: 
 
Miljøstyrelsen 
Landbrugsstyrelsen 
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