
 
KOPI AF AFGØRELSE  
 
 
 
 
 
 
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE 
 
Struer Kommune har den 10. marts 2021 modtaget din anmeldelse 
om etablering af 1,5 ha skov på matr.nr. 17b, Jegindø By, Jegindø, til-
hørende ejendommen Ternevej 18, 7790 Thyholm.  
 
Skovrejsning er omfattet af § 2 (jf. bilag 2 stk. 1) i Bekendtgørelse af 
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM)1. Det vil sige, at det er lovpligtigt, at Struer Kommune gen-
nemfører en VVM-screening med henblik på at vurdere, om skovrejs-
ningen vil medføre så væsentlige miljøpåvirkninger, at der skal udar-
bejdes en miljøkonsekvensrapport.  
 
Afgørelse 
Struer Kommune vurderer, at skovrejsning i overensstemmelse med 
det ansøgte ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Dette er dog 
under forudsætning af, at træarten bjergfyr, som angivet på indsendte 
kort, udskiftes med skovfyr, som aftalt med ansøger. Struer Kom-
mune har derfor truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, 
at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilla-
delse. Der skal således ikke udarbejdes en miljøkonsekvensvurde-
ring.  
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den 
er meddelt.  
 
Afgørelsen bliver offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside tors-
dag den 29. april 2021.  
 
Høring af berørte myndigheder 
Der er ikke foretaget høring i sagen, da det er Struer Kommunes vur-
dering, at andre myndigheder ikke bliver berørt af projektet.  
 
Sagsfremstilling 
Det anmeldte projekt omfatter skovrejsning på et areal på 1,5 ha., 
som før tilplantning er dyrket landbrugsjord. Tilplantning omfatter løv- 
og nåleskov samt skovbryn.  
 
Vurdering af projektet 
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Projektet omhandler skovrejsning på 1,5 ha., og omfatter skovbryn 
samt tilplantning med løv- og nåletræarter. Projektarealet er belig-
gende i et neutralområde for skovrejsning, og delvist inden for om-
råde med særlige landskabsinteresser, herunder naturpræget kyst-
landskab. Projektarealet er i dag et relativt lukket areal omgivet af læ-
beplantning mod øst, syd og vest, samt delvist mod nord. Skovrejs-
ning på det pågældende areal vurderes ikke at påvirke udsigten til og 
oplevelsen af landskabet væsentligt. 
 
Naturbeskyttelse 
Skovrejsningen etableres på landbrugsjord, og der er fra projektarea-
let godt 45 m til nærmeste naturområde beskyttet efter naturbeskyttel-
seslovens § 3. Det nærmeste naturområde omfatter strandeng og sø. 
Struer Kommune vurderer ikke, at skovrejsningen vil medføre væ-
sentligt skyggekast eller næringspåvirkning af naturområdet. 
 
Der er godt 45 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000). På grund af afstanden og projektets karakter, 
vurderes skovrejsningen ikke at påvirke det internationale beskyttel-
sesområde negativt. Vurderingen er desuden foretaget ud fra en æn-
dring i træartsvalg, hvor bjergfyr, som anses for at være invasiv i Dan-
mark, udskiftes med skovfyr.  
 
I Struer Kommune kan der blandt andet forekomme spidssnudet frø, 
stor vandsalamander, strandtudse, birkemus, odder, småflagermus 
og markfirben. Struer Kommune har ikke kendskab til udbredelsen af 
bilag IV-arter i det konkrete projektområde. Det er Struer Kommunes 
vurdering, at projektet ikke har en negativ effekt på bilag IV-arter og 
deres leve- og ynglesteder, da projektet omfatter skovrejsning på 
landbrugsjord, som ikke udgør et egnet habitat for bilag IV-arterne.  
 
Fredninger, fortidsminder samt bygge- og beskyttelseslinjer 
Projektarealet er beliggende udenfor områder med fredninger, fortids-
minder samt bygge- og beskyttelseslinjer.  
 
Hvis der under etablering af skov dukker fortidsminder op, skal arbej-
det straks standses, og det lokale arkæologiske museum kontaktes.  
 
Drikkevandsinteresser 
Projektarealet er beliggende indenfor et område med drikkevandsin-
teresser. Det er Struer Kommunes vurdering, at ophør af landbrugs-
drift og etablering af skov vil have en positiv effekt på grundvandsres-
sourcen, og at projektet kan bidrage til at sikre en bedre grundvands-
beskyttelse.  
 
Øvrige forhold 
Det fremgår ikke af kommunens kortmateriale, at der skulle være 
dræn på arealet. Kommunen gør dog opmærksom på, at vandløbslo-
vens regler skal overholdes. Vandets frie løb skal sikres, og dermed 



må beplantning ikke føre til, at dræn ødelægges, såfremt der er med-
benyttere på et drænsystem der kan blive påvirket. Informationsbrev 
om plantning af træer nær dræn og rørlagte vandløb vedlægges afgø-
relsen. 
 
Samlet vurdering 
På baggrund af ovenstående, er det Struer Kommunes vurdering, at 
projektet hverken i sig selv, eller i kumulation med andre planer eller 
projekter udgør en risiko for væsentlige ændringer af miljøpåvirknin-
gerne eller forringelse af miljøtilstanden i internationale naturbeskyt-
telsesområder eller i øvrige naturområder. Projektet vurderes derfor 
ikke at være VVM-pligtigt.  
 
Jordressourcens anvendelse 
Denne afgørelse er tillige en accept af projektet i forhold til § 8 i ”Be-
kendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur”. 
 
Klage- og søgsmålsvejledning er vedlagt som bilag. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Iben Bang Nielsen 
 
 
 
 
Kopi er sendt til:  
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjyl-
land@gmail.com 
Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sager@dn.dk, dn@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, 
enie@aabc.dk 
Holstebro Museum, Mette.klingenberg@holstebromuseum.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, struer@dof.dk 
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
Landbrugsstyrelsen, mail@lbst.dk 
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BILAG 1 – KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING 
 

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens ud-
fald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål 
har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger 
fra at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 

Som ansøger får man besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
 
En klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klagepor-
talen sammen med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller ad-

ministrative dokumenter. Du kan tilgå klageportalen via www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 

på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevnenes-
hus.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  
Klagen skal være modtaget senest torsdag den 27. maj 2021 kl. 
23:59. En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning. Det vil 
sige, at denne afgørelse er gældende, før klagenævnet har truffet en 
afgørelse i sagen. 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 må-
neder fra afgørelsens offentliggørelse. 

Opsættende virkning 
Ved rettidig klage efter § 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenæv-
net bestemme, at en afgørelse efter § 21 ikke må udnyttes. Er et 
bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklage-
nævnet påbyde dette standset. 
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BILAG 2 – VVM-SCREENINGSAFGØRELSE 
Bilag 2 – VVM-screeningsskema 
 

VVM Myndighed Struer Kommune 

Basisoplysninger - 

Projektbeskrivelse jf. anmeldelsen 
Skovrejsning med blandede løv- og nåletræarter. Samlet projektstørrelse er 1,5 ha. 
Det påtænkte projektareal er i dag landbrugsjord. 

Navn og adresse på bygherre   

Bygherres kontaktperson og tele-
fonnr.  

 

Projektets placering Ternevej 18, 7790 Thyholm. Matr.nr. 27b, Jegindø By, Jegindø.  

Projektet berører følgende kommu-
ner 

Struer Kommune 

Oversigtskort i målestok Skovkort vedlagt 

Kortbilag i målestok  

Forholdet til VVM-reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til be-
kendtgørelse nr. 448 af 10. maj 
2017? 

   X  

Er anlægget opført på bilag 2 til be-
kendtgørelse nr. 448 af 10. maj 
2017? 

 X   

Hvis ja, skal der gennemføres en 
screening, hvis nej, er anlægget 
ikke omfattet af VVM-reglerne og 
skal derfor ikke screenes. 

 
Ikke rele-
vant 

Ja 
Bør under-
søges 

Nej 
Struer Kommunes bemærknin-
ger 

1. Anlæggets karakteristika 
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1. Arealbehovet i ha.     1,5 ha. 

2. Er der andre ejere end Bygherre?    X  

3. Det bebyggede areal i m2 og byg-
ningsmasse i m3 

    
Arealet er ubebygget landbrugs-
areal.  

4. Anlæggets maksimale bygnings-
højde i meter 

X     

5. Anlæggets kapacitet for så vidt an-
går flow og opbevaring af: 
Råstoffer - type og mængde 
Mellemprodukter – type og mængde 
Færdigvarer – type og mængde 

X     

6. Anlæggets kapacitet for stræk-
ningsanlæg 

X     

7. Anlæggets længde for stræknings-
anlæg 

X     

8. Anlæggets behov for råstoffer – 
type og mængde: 
- I anlægsfasen 
- I driftsfasen 

X     

9. Behov for vand – kvalitet og 
mængde: 
- I anlægsfasen 
- I driftsfasen 

 
X 

 
    

10. Forudsætter anlægget etablering 
af yderligere vandforsyningskapaci-
tet? 

   X  

11. Affaldstype og mængder, som 
følge af anlægget: 

X     
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- Farlig affald 
- Andet affald 
- Spildevand 

12. Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 
ordninger? 

   X  

13. Overskrides de vejledende græn-
seværdier for støj? 

   X  

14. Overskrides de vejledende græn-
seværdier for luftforurening? 

   X  

15. Vil anlægget give anledning til vi-
brationsgener? 

   X  

16. Vil anlægget give anledning til 
støvgener? 

   X  

17. Vil anlægget give anledning til 
lugtgener? 

   X  

18. Vil anlægget give anledning til 
lysgener? 

   X  

19. Må anlægget forventes at udgøre 
en særlig risiko for uheld? 

   X  

2. Anlæggets placering      

20. Forudsætter anlægget ændring 
af den eksisterende arealanven-
delse? 

 X   
Anvendelsen ændres fra land-
brugsjord i drift til skov. 

21. Forudsætter anlægget ændring 
af en eksisterende lokalplan for om-
rådet? 

   X  
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22. Forudsætter anlægget ændring 
af kommuneplanen? 

   X 
Arealet er udlagt som neutralom-
råde for skovrejsning. 

23. Indebærer anlægget behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarea-
ler ud over hvad der fremgår af gæl-
dende kommune- og lokalplaner? 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hindring 
for fremtidig anvendelse af områdets 
råstoffer og grundvand? 

   X  

25. Indebærer anlægget en mulig på-
virkning af sårbare vådområder? 

   X  

26. Er anlægget tænkt placeret in-
denfor kystnærhedszonen? 

 X    

27. Forudsætter anlægget rydning af 
skov? 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med el-
ler til hinder for etableringen af reser-
vater eller naturparker? 

   X  

29. Tænkes anlægget placeret i Va-
dehavsområdet? 

   X  
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30. Kan anlægget påvirke registre-
rede, beskyttede eller fredede områ-
der: 
- Nationalt? 
- Internationalt (Natura 2000)? 
Forventes området at rumme beskyt-
tede arter efter bilag IV? 
Forventes området at rumme danske 
rødlistearter? 

   X  

31. Kan anlægget påvirke områder, 
hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer al-
lerede er overskredet? 
- Overfladevand 
- Grundvand 
- Naturområder 
- Boligområder (støj, lys og luft) 

   X  

32. Tænkes anlægget etableret i et 
tæt befolket område? 

   X  

33. Kan anlægget påvirke: 
- Historiske landskabstræk? 
- Kulturelle landskabstræk? 
- Arkæologiske værdier/landskabs-
træk? 
- Æstetiske landskabstræk? 
- Geologiske landskabstræk? 

   X  

3. Kendetegn ved den potentielle 
miljøpåvirkning 
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34. Er området, hvor anlægget tæn-
kes placeret, sårbar overfor den for-
ventede miljøpåvirkning? 

   X 

Det aktuelle projektareal samt 
kystlandet i tilknytning til projekt-
arealet vurderes ikke at være sår-
bart overfor projektet, bl.a. på 
grund af ændring i træartsvalg, 
hvor bjergfyr udgår fra planteli-
sten.  

35. Er der andre anlæg eller aktivite-
ter i området, der sammen med det 
ansøgte medfører en påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold)? 

   X  

36. Er der andre kumulative forhold?    X  

37. Den forventede miljøpåvirknings 
geografiske udstrækning i areal 

X     

38. Omfanget af personer der forven-
tes berørt af miljøpåvirkningen 

X     

39. Vil den forventede miljøpåvirk-
ning berøre nabolande? 

   X  

40. Vil den forventede miljøpåvirk-
ning række ud over kommunens om-
råde? 

   X  

41. Forventes miljøpåvirkningerne at 
kunne være væsentlige (enkeltvis el-
ler samlet)? 

   X  

42. Må den samlede miljøpåvirkning 
betegnes som kompleks? 

   X  

43. Er der stor sandsynlighed for mil-
jøpåvirkningen? 

   X  
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44. Er påvirkningen af miljøet: 
- Varig?  
- Hyppig? 
- Irreversibel? 

 X   Varig. 

4. Konklusion      

Giver resultatet af screeningen an-
ledning til at antage, at det anmeldte 
projekt vil kunne påvirke miljøet væ-
sentligt således, at der er VVM-pligt? 

   X  
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BILAG 3 – OVERSIGTSKORT 
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BILAG 4 – SKOVKORT 

 


