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Adlersvej 12, 7362 Hampen – Skovrejsning, VVM-screening 
 
Silkeborg Kommune vurderer at skovrejsning på en del af matr.nr. 2cy Godrum Vrads ikke 
er VVM-pligtig. Arealet er på ca. 4,2 ha. 
 
Beliggenhed: 
 

 
  

 

Tommi Poulsen 
 
Sendt til: tp@skovservice.net  

22. november 2019 
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Side 2 

Redegørelse for sagen 
 
Asklev Sten og Grus har fået skovlovstilladelse til råstofgravning på matr.nr. 1aa og 
1b Godrum Vrads. Tilladelsen er givet af Miljøstyrelsen(SVANA) 10. februar 2017. 
 
Som vilkår for tilladelsen skal der udlægges 8,79 ha erstatningsskov. På matr.nr. 
2cy Godrum, Vrads skal der etableres 4,2 ha erstatningsskov.  
 
Der var i tidligere tilladelse fra 20. marts 2016 givet tilladelse til pålæggelse af 
fredskovspligt på 4,8 ha. Men grundet indsigelse fra Silkeborg Kommune er 0,6 ha 
beliggende indenfor lokalplanområdet i den østlige del af grusgraven udtaget. 
 
Da arealet, grundet dets beliggenhed i et råstofområde, også er beliggende i et 
Område, hvor skovrejsning er uønsket ifølge Kommuneplanen har Silkeborg Kommue den 
19. marts 2019 fremsendt tilladelse til skovrejsning på matr.nr. 2cy Godrum, Vrads.  
 
Efterfølgende har Silkeborg Kommune gjort indsigelse imod pålæggelsen af 
fredskovspligten på 0,6 ha af arealet beliggendemod øst, idet arealet er udlagt til brug for 
udstykning af ”storparceller”. 
 
Miljøstyrelsen har efterfølgende i oktober 2019 meddelt en opdateret tilladelse, således at 
0,6 ha udgår af arealet der pålægges fredskovspligt. 
 

Skovkort for matr.nr.2cy Godrum, Vrads (erstatningsskov markeret med blå 
streg Lokalplanområder markeret med rød skygge) 
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I behandling af ansøgningen skal kommunen: 
 

 Screene projektet i forhold til VVM lovbekendtgørelsen 
 Forholde ansøgningen til relevant lovgivning og planlægning ifølge 

bestemmelserne i jordressourcebekendtgørelsen 
 
Skovrejsning er omfattet af Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), idet nyplantning af skov er opført på 
lovbekendtgørelsens bilag 2 pkt. 1d. Derfor skal kommunen VVM screene ansøgningen og 
på denne baggrund afgøre, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering 
vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed være omfattet af 
VVM-pligt. 
 
Ifølge Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 
(bekendtgørelse nr. 637 af 10/06/2010), skal skovrejsning anmeldes/ansøges ved 
kommunen inden skoven etableres. Kommunen vurderer skovbeplantningen i forhold til 
anden lovgivning og i forhold til kommuneplanens retningslinjer om skovplantning. 
 
Anmeldelse af skovrejsning 
Kommunen har den 19. marts 2019 meddelt tilladelse til skovrejsningen.  
 
Kommunen har i forbindelse med VVM-screeningen bemærket at en del af skovrejsningen 
lå indenfor et lokalplanområde. Miljøstyrelsen har efterfølgende sendt en opdateret 
tilladelse, hvor skovrejsning i den lokalplanlagte del udgår. 
 
Kommunen har derudover ingen indvendinger imod tilplantningen. 
 
Er anmeldelsen ikke udnyttet inden 5 år efter indsendelsen, bortfalder den. 
 
Baggrund for afgørelserne 
Den ønskede skovrejsning på ca. 4,2 ha er placeret i et færdiggravet råstofområde.  
 
Ud fra screeningen vurderer Silkeborg Kommune, at: 

 der vil være en positiv påvirkning af grundvandsressourcen, set i forhold til den 
oprindelige landbrugsmæssige udnyttelse af arealet, 

 skovrejsningen vil ikke skæmme landskabet, idet der ikke i dette område findes 
særlig værdifulde landskabsforhold, der forudsætter friholdelse for skov. 

 
Da skovrejsningen ikke forventes at få negative indvirkninger på miljøet, træffer Silkeborg 
Kommune hermed afgørelse om, at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig. 
 
Projektet skal screenes igen, hvis det ikke er påbegyndt inden 3 år fra denne meddelelse 
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er offentliggjort. 
 
Afgørelsen kan påklages af personer eller foreninger med interesse i sagen 
 

 Der er ikke lovgivningsmæssige restriktioner efter naturbeskyttelsesloven i 
tilplantningsområdet. 

 
Da der ikke er lovgivning og planlægning til hinder for etablering af skov på det ansøgte 
areal, kan Silkeborg Kommune tage anmeldelsen til efterretning. 
 
Klagevejledning VVM 
I henhold til § 49 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) kan VVM-screeningsafgørelsen efter § 21 alene påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål 
om overholdelse af lovens og bekendtgørelsens bestemmelser i forbindelse med VVM-
sagens behandling. 
 
Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens 
udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen 
af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
Klage efter § 49, stk. 1, skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af 
screeningsafgørelsen efter § 21. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den er annonceret på kommunens hjemmeside. 
 
Klage sker via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
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 afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig 
for myndigheden i Klageportalen.  
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale 
et gebyr på i alt 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan 
læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Kristoffer Jørgensen 
Biolog 
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Kopi sendes til: 
 
Skovdyrkerforeningen Syd, Morten Mulbjerg Hessellund, E-mail: mhe@skovdyrkerne.dk  
Danmarks Naturfredningsforening: dnsilkeborg-sager@dn.dk  
Friluftsrådet, Silkeborg afdelingen: soehoejlandet@friluftsraadet.dk   
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk   
Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité: silkeborg@dof.dk   
Erhvervsstyrelsen: planloven@erst.dk   
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk   
 


