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8. april 2021
Afgørelse om ikke-miljøkonsekvensvurdering for fældning af træer mhp.
skovparkeringsplads i forbindelse med Silkeborg Bad, Gjessøvej 40A-F, 8600
Silkeborg
Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Plan har pba. en ansøgning 3. marts 2021 om
etablering af en parkeringsplads ved Silkeborg Bad vurderet, at den ansøgte
parkeringsplads på matr.nr. 1572 Silkeborg Markjorder i forbindelse med Silkeborg Bad,
Gjessøvej 40A-F, 8600 Silkeborg skal VVM-screenes.
Afgørelse
Silkeborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil
kunne påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke skal miljøkonsekvensvurderes.
Afgørelsen er truffet efter § 21 og bilag 2, pkt. 1d Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og konkrete projekter.
Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes, begrundes med, at
projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke
miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener eller påvirke landskabelige,
kulturhistoriske og naturmæssige værdier.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke
skal gennemgå en VVM-proces. Projektet vil efterfølgende kræve andre tilladelser og
dispensationer fra anden lovgivning, for at det kan gennemføres.
Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter etablering af en skovparkeringsplads på 760 m2 inde i en
skovbeplantning, hvorfor det forudsætter fældning af 20 træer.
VVM-screening
Projektet er screenet for at afgøre om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Nedenstående forhold blev noteret særligt relateret til naturforhold.
Natur
Arealet er besigtiget med henblik på at vurdere træernes egnethed som yngletræer for
flagermus. De træer, der ønskes fældet, var opmærket ved besigtigelsen. Alle de træer,
der ønskes fældet er unge, friske træer uden mulige opholdssteder for flagermus. De
opmærkede træer bestod af 7 bøg med en diameter på mellem 15 og 30 cm, 1 birk med
en diameter på ca. 30 cm og en række lærk.

Gry Bruhn Hansen
Direkte tlf.: 89 70 14 52
Gry.bruhnhansen@silkeborg.dk

Teknik og Miljø
Søvej 3, 8600 Silkeborg
EJD-2021-01348

Silkeborg Kommune
Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

Nationalt:
Områder der ønskes etableret som parkering ligger ca. 20 meter fra § 3 beskyttet mose.
Mosen vurderes ikke at kunne blive påvirket af anlægget.
Området ligger ligeledes 20 meter fra fredning af arealer omkring Ørnsø. Anlægget
vurderes ikke at kunne påvirke de fredede områder.
Internationalt:
Det planlagte parkeringsareal ligger ca. 75 meter fra Natura 2000 område nr. 57,
Habitatområde 181, ”Silkeborgskovene”.
Grundet projektets karakter, vurderes naturtyperne på habitatområdets
udpegningsgrundlag, ikke at blive påvirket.
Bæklampret findes i vandløb og vurderes ikke at kunne blive påvirket af etablering af
skovparkering.
Stor Vandsalamander findes fortrinsvist i næringsfattige, solbeskinnede vandhuller uden
fisk. Stor Vandsalamander vurderes ikke at kunne blive påvirket af etablering af
skovparkering.
Odderen er en strengt beskyttet art, som færdes i hele Gudenåsystemet, og også i
nærliggende Ørnsø. Odderen vurderes ikke at kunne blive påvirket af etablering af
skovparkering.
Damflagermus findes i området. Den fouragerer over store vandflader som eksempelvis
Ørnsø. Den findes sandsynligvis ynglende og rastende i området omkring Silkeborg Bad og
flyver mellem Ørnsø og de store skovområder omkring.
De træer der ønskes fældet i forbindelse med etablering af en skovparkering var mærket
op med hvid snor og området blev besigtiget d. 23. marts 2021.
De opmærkede træer bestod af 7 bøg med en diameter på mellem 15 og 30 cm, 1 birk
med en diameter på ca. 30 cm og en række lærk. I alt skal der fældes 20 træer som alle
var friske og uden mulige opholdssteder for flagermus.
På den baggrund vurderer Silkeborg Kommune, at Damflagermus ikke kan blive påvirket
af etablering af skovparkering.
Strengt beskyttede arter, Bilag IV arter
Flere arter af strengt beskyttede flagermus findes over hele Silkeborg Kommune. De flyver
langs ledelinjer af træer eller vand og yngler i store gamle træer eller huse.
Som beskrevet ovenfor vurderer Silkeborg Kommune at de træer, der fældes, ikke har
betydning i ft. forekomst af Flagermus.
Det vurderes, at der ikke er andre strengt beskyttede arter, der kan påvirkes af det
ansøgte.
Silkeborg Kommune vurderer, at etablering af ansøgte skovparkering ikke påvirker Natura
2000 område 57.
Silkeborg kommune vurderer at etablering af ansøgte skovparkering ikke påvirker strengt
beskyttede arter, såkaldte
Bilag IV arter.
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Forventes området at rumme danske rødlistearter?
Silkeborg kommune har ikke kendskab til forekomst af rødlistearter der kan påvirkes af
anlægget det pågældende sted.

Venlig hilsen
Gry Bruhn Hansen
Landinspektør
Klagevejledning
Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside 9. april 2021.
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
inden 4 uger. I kan finde en vejledning til, hvordan man klager i bilag 1.
Kopi af afgørelsen er sendt til:
 lodsejer
 Naturstyrelsen Søhøjlandet (shl@nst.dk)
 Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
 Danmarks Naturfredningsforening, Silkeborg (dnsilkeborg-sager@dn.dk)
 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (dbf.oestjylland@gmail.com)
 Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk)
 Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)
 Dansk Ornitologisk Forenings Lokalkomité (silkeborg@dof.dk)
 Danmarks Sportsfiskerforbund (oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)
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Bilag 1
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt.
Du klager via Klageportalen. Du kan også gå til klageportalen via Borger.dk eller Virk.dk.
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Silkeborg Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr.
for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I
klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg
Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet
via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet
afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet
fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen
videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se
betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside:
https://naevneneshus.dk/ Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende
hverdag. Hvis du ønsker afgørelsen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6
måneder efter du har modtaget dette brev.
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