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VVM - afgørelse for skovrejsning på matrikel 190a, Den Sydlige 
Del, Harboøre 
Ejerlaget Noret fik i september 2019 tilladelse fra Jordressourcebekendtgørelsen 
til at etablere skov på i alt ca. 27 ha på matrikel 190a, d, e og f, Den sydlige Del, 
Harboøre (Skalvej 50, Harboøre). 
Se oversigtskort på bilag 1 og 2. 
 
Anlæggelse af skov er desuden omfattet af bilag 2, punkt 1d - Nyplantning og ryd-
ning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse i miljøvurde-
ringsloven1  
Dvs. før tilladelsen efter jordressourcebekendtgørelsen kunne gives, blev projek-
tet screenet efter §21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM). Lemvig Kommune vurderede at projek-
tet ikke krævede en fuld miljøvurdering. Projektet kunne dermed igangsættes. 
 
De første ca. 11 ha er tilplantet men da beskaffenheden ikke er helt så tilfredsstil-
lende og planterne synes mere udfordret end forudset, ønsker ansøger at vente 
med at plante resten indtil efter et par vækstsæsoner for at se om beplantningen 
vil komme sig. 
 
Da projektet ikke er udført indenfor 3 år kræver det en ny vurdering og VVM-
afgørelse. Ejerlavet Noret har derfor ansøgt om fristforlængelse.  
 
Der er ikke ændret i projektet i forhold til det oprindelige, og det er derfor samme 
ansøgningsmateriale der ligger til grund for screeningen og denne afgørelse. 
 
Der er blevet pålagt fredskovspligt på tilplantningen fra 2019 på de ca. 11 ha. 
 
 
 

 
1 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 - Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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Høringer 
Da der ikke er sket nyt i sagen og dele af projektet er udført, har projektet ikke 
været sendt i yderligere høring. 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune har gennemgået de forskellige punkter i screeningsskemaet og 
har på den baggrund vurderet, at projektet fortsat 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. 
Screeningen af ansøgningen viser, at: 

a) Karakteristisk for landskabet ved ”Harboøreland” er et fladt terræn og et 
åbent landskab. Projektområdet ligger i det flade marine forland, hvor 
skovrejsning som udgangspunkt er uønsket, da det vil bryde med den kul-
turgeografiske karakter. Lemvig Kommune vurderer dog, at skoven er pla-
ceret således, at man fortsat sikrer udsynet fra Thyborønvej mod vest og 
ud mod havet samt udsynet fra forlandet op på den karakteristiske Littor-
ina-skrænt og Engbjerg kirke. 
Skoven opbygges desuden hovedsageligt af løvtræer, der fremstår mere 
”luftige” end de mere bastante nåletræer, der ses i området i dag, og der-
for vil skoven ikke fremstå så markant. 

b) Skovetableringen bidrager positivt til vandmiljøet og til Natura 2000 om-
rådet i forhold til den nuværende intensive landbrugsdrift på arealerne.  

c) Skoven vil desuden være tilgængelig for offentligheden og vil dermed bi-
drage til naturoplevelser for borgere og turister i området og give bedre 
mulighed for formidling af bl.a. geologien i området. 

 
Samlet vurdering 
Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljø- 
vurdering og tilladelse.  
 
Øvrige bemærkninger 
Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørel-
se om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces, før de nødvendige 
tilladelser kan udstedes. 
 
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.  
Tilladelsen fra 2019 gælder dog i 5 år og er således gældende indtil september 
2024. 
 
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. 
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• Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a. 
• Vandløbsloven. 
• Område med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindings-

oplande 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.  
Screeningesskemaet kan rekvireres hos Lemvig Kommune teknik@lemvig.dk men 
vurderingerne er ikke ændret af betydning i forhold til 2019.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 
ansøgningen fra 2019 og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 
gældende 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 fra den 19. december til den 20. januar.  
 
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. 
 
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/. 
 

mailto:teknik@lemvig.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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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. 
 
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 
 
 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 

- Miljøstyrelsen 
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Bilag 1 – Oversigtskort 
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Bilag 2 – faseinddeling 
 


