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Delvist afslag og delvist dispensation til skovrejsning og afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning  
Rebild Kommune har den 26. januar 2021 modtaget en ansøgning fra Lars Skov Andreasen, Skovdyrkerne om dispen-
sation til skovrejsning på matr. nr. 1a og 1ag Volstrup, Rørbæk. 
Ansøgning om skovrejsning, er ud fra et ønske om at skabe en korridor for dyrelivet i området, samt grundvandsbe-
skyttelse. 
Der ønskes rejst skov på 11,37 ha af ejendommen matr. nr. 1a og 1ag Volstrup, Rørbæk. Arealet ligger i et område, 
som i kommuneplanen er udlagt som skovrejsning uønsket. 
Kommunen skal træffe afgørelse om eventuel dispensation til skovrejsning ud fra Bekendtgørelsen om jordressour-
cens anvendelse til dyrkning og natur samt træffe afgørelse om eventuel miljøvurdering ud fra Bekendtgørelse af lov 
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). 
Der gives delvist afslag og delvist dispensation til skovrejsning på det ansøgte areal. Begrundelsen for afgørelsen frem-
går af nedenstående sammen med vilkår: 
 
Vilkår 
For at sikre at rødder og etablering af skoven ikke ødelægger de beskyttede sten-og jorddiger, skal der holdes en af-
stand på 2 meter fra foden af de beskyttede diger. 
 
For at sikre mod dræning og skygge, skal der minimum holdes 20 meters afstand til §3 eng og mosearealer langs pro-
jektarealet.  
 
Der skal holdes 2 meter afstand til vandløbets øverste kant. 
 
For at sikre Skørbækken som et vigtigt landskabeligt element i området, må der ikke ske skovrejsning tættere på vand-
løbet end angivet på kortbilag. 
 
Projektet skal respektere åbeskyttelseslinjen ved Simested Å. Indenfor linjen må der ikke rejses skov. 
 
Beplantningen skal holdes udenfor vejskellet. 
 
 
Vurdering af ansøgningen 
Ifølge § 9, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1236 af 24. november 2017 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 
kan kommunen meddele dispensation til skovrejsning i områder, som i kommuneplanen er udpeget som skovrejsning 
uønsket, hvis særlige forhold taler for det.  I denne sag foreligger sådanne særlige forhold delvist. 
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Rebild Kommunen vurderer i forhold til: 
 
Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3  
Der ligger en §3 registreret vandløb, eng og mose langs projektarealet (se kortbilag). 
Rebild Kommune vurderer, at der skal holdes en afstand på 2 meter til vandløbet samt 20 meter til §3 eng og mose, 
således der ikke sker en tilstandsændring i naturarealerne. Eksempler kan være sænket vandstand eller skygge.  
 
Fredede fortidsminder  
Der er registreret et ikke fredet fortidsminde på arealet nord for Volstrupvej. Ansøgningen skal ansøger sende i høring 
ved Nordjyllands Historiske Museum for udtalelse. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a 
Der er et beskyttet sten- og jorddige langs den sydlige del af projektområdet. Der skal holdes 2 meters afstand til di-
gets fod, for at sikre at diget ikke ødelægges af fx trærødder.  
 
Vandløbsloven  
Vandløbet er omfattet af vandløbslovens krav om 2 meter bræmmer. Bræmmen måles fra vandløbets øverste kant 
(fra der hvor den skrånende kant bliver flad og 2 meter ind på det flade terræn). 
Der må ikke dyrkes, jordbehandles, plantes, terrænændres m.m. indenfor 2 meter bræmmen. Der må heller ikke an-
bringes hegn. Det er ejers/ansøgers ansvar at orientere dem, som skal udføre arbejdet. 
 
Rebild Kommune har ikke kendskab til rørlagte vandløb eller eventuelle dræn på arealet, men der gøres opmærksom 
på, at der ifølge vandløbslovens § 6, stk. 3 ikke må foretages beplantning så tæt på rørlagte vandløb og dræn, at der 
kan være risiko for at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. Det kræver tilladelse efter vandløbsloven at ændre på 
vandløb (inklusiv rørlagte vandløb og dræn). 
 
Områdeudpegning i kommuneplan  
Hele arealet ligger i skovrejsning uønsket jf. kommuneplanen. 
Arealet ligger indenfor udpegningerne bevaringsværdigt landskab og større sammenhængene landskab. Området hvor 
der ønskes skov, har i Rebild Kommunes landskabsanalyse fået en forbedringsmålsætning, som betyder, at der så vidt 
muligt bør arbejdes for at forbedre de forhold der ligger til grund for den dårlige tilstandsvurdering (arealanvendelsen 
samt en teknisk påvirkning af landskabet). Det vurderes at skovrejsning i området vil være i overensstemmelse med 
ønsket om at forbedre landskabskarakteren i området, idet skovrejsning vil sløre flere at de tekniske anlæg og bygnin-
ger i området. Skovrejsning vil således have en positiv effekt for landskabet i område så længe der holdes afstand til 
Simested Å og Skørbækken (se kortbilag), således de kan opleves som karakteristiske landskabselementer. Rebild 
Kommune har ændret afgræsningen af, hvor der kan rejses skov i forhold til det ansøgte, for at skabe en kile rundt om 
vandløbet. 
 
Dele af området er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde og jordbrugsområde. Idet det er mindre land-
brugsområder, som tages ud af drift, vurderer Rebild Kommune ikke det er konfliktfyldt.  
 
En mindre del er området er udpeget som potentielt naturområde, og skovrejsning vurderes ikke at konflikte. 
 
Langs Skørbækken er der enkelte dele af skovrejsningsprojektet, som ligger indenfor Lavbund. De udpegede lavbunds-
arealer skal friholdes for byggeri og anlæg mv., som kan forhindre, at de kan genoprettes som vådområder. Skovrejs-
ningsprojektet kommer ikke til at forhindre genopretning af vådområde i området.  
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Område med særlige drikkevandsinteresser eller område med vandindvindingsopland til almene vandforsyninger  

I forhold til grundvandsinteresser ligger de ansøgte arealer indenfor OD (Område med Drikkevandsinteresser). Der fin-
des 3 markvandingsboringer med DGU nr. 48.2070, DGU nr. 48.678, DGU nr. 48.1305 og en drikkevandsboring med 
DGU nr. 48.75, som tilhører adressen Rosbjergvej 6, 9500 Hobro.  

Ifølge Vandområdeplanerne ligger matriklen 1ag Volstrup, Rørbæk indenfor område, hvor grundvandsforekomster 
blev vurderet til at have en ringe kemisk tilstand overfor nitrat.  
 
Natura 2000 & bilag IV-arter  
Arealet er ikke beliggende inden for eller i umiddelbar nærhed af et Natura 2000-område. Rebild Kommune vurderer, 
at skovrejsningen kan gennemføres uden at det medfører negative påvirkninger af arter eller naturtyper på Natura 
2000-områdernes udpegningsgrundlag. Kommunen har ikke kendskab til den konkrete udbredelse af bilag IV-arter i 
området. I Rebild Kommune kan der bl.a. forekomme spidssnudet frø, stor vandsalamander, odder, arter af flagermus 
og markfirben. Projektet vurderes ikke at ville forringe disse arter og deres levevilkår, da projektarealets nuværende 
status som intensiv dyrket mark ikke udgør et egnet habitat for bilag IV-arterne. 
 
Klimatilpasningsplaner 
Det ansøgte projekt er ikke i strid med Rebild Kommunes klimatilpasningsplan, der ikke indeholder mål for skovrejsning. 
 
Vejforhold: 
Beplantningen skal holdes udenfor vejskellet. 
Endvidere bør der af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke plantes træer indenfor sikkerhedszonen langs veje i det åb-
ne land. På den lige strækning af Volstrupvej med tilladt hastighed på 80 km/t er sikkerhedszonen på 6 meter fra køre-
banekanten. 
 
Nabohøring: 
Sagen har været sendt i høring ved Mariagerfjord Kommune, og de har følgende bemærkninger til ansøgningen: 
- Arealet øst for ansøgte skovrejsning er et område der i Mariagerfjord Kommunes Kommuneplan er ud-

peget som skovrejsning uønsket. Det er udpeget som dette, med grundlag i at ådalsstukturen er sårbar 
overfor ny skov ift. landskab, geologiske strukturer og naturværdier. 

- Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering at ansøgte skovrejsning, ud fra ansøgningsmaterialet, hol-
des oppe fra selve ådalskrænten mod vest, og dermed ikke skæmmer landskab og geologiske struktu-
rer i Mariagerfjord Kommunes del af ådalen. Derudover er skovrejsningen positiv for grundvandsinter-
esserne i området, såvel som for naturinteresserne generelt i området. 

 
 
Konklusion 
Rebild Kommune vurderer at skovrejsningen på det pågældende areal, under de givne vilkår, ikke vil påvirke nogle af de 
ovenforstående parametre væsentligt. Det vurderes yderligere at skovrejsning vil være positivt for den landskabelige 
oplevelse i området, pga. træernes slørende effekt på tekniske anlæg og bygninger. 
Rebild Kommune lægger vægt på at skovrejsningen på arealet, udlagt til skovrejsning uønsket, kan medvirke til at for-
bedre området som levested for vilde planter og dyr, så områdets naturværdi øges. Rebild Kommune giver hermed, på 
baggrund af det ovenforstående, tilladelse til skovrejsning inden for et område udlagt til skovrejsning uønsket.  
Er tilladelsen ikke udnyttet inden 3 år, bortfalder den. 
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning. 
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. 



Side 4 af 8

 
 
Afgørelse om VVM-pligt 
Rebild Kommune meddeler hermed, at det ansøgte skovrejsningsprojekt ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er 
truffet i henhold til Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM)). 
I medfør af lovbekendtgørelsens § 21 skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse af anlæg omfattet af lovbe-
kendtgørelsens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få 
en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport. 
Det ansøgte er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen (pkt. 1 d). Efter disse bestemmelser skal Kommu-
nen foretage en screening for at afgøre om det ansøgte må kunne antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
Ifølge miljøvurderingsbekendtgørelsen § 36 skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt, offentliggøres. 
Miljøvurderingsafgørelsen bliver offentliggjort på Kommunens hjemmeside www.rebild.dk, den 25. marts 2021. 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderingsproces. 
Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der skal vurdere, om ændringen skal mil-
jøvurderes. 
Screeningsafgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år jf. § 39 i miljøvurderingsbekendtgørelsen. 
 
Vurdering af projektets indvirkning på miljøet 
Kommunen har screenet projektet ud fra de i lovbekendtgørelsens bilag 6 relevante kriterier, se vedlagt screenings-
skema.  Kommunen vurderer samlet set, at det anmeldte projekt ikke kan forventes at have væsentlig indvirkning på 
miljøet og derfor ikke behøver at gennemgå en miljøvurdering. 
Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på: 

- Det vurderes at skovrejsning i området, vil være i overensstemmelse med ønsket om at forbedre landskabs-
karakteren i området, idet skovrejsning vil sløre flere at de tekniske anlæg og bygninger i området. Skovrejs-
ning vil således have en positiv effekt for landskabet i område så længe der holdes afstand til Simested Å og 
Skørbækken, således der kan opleves som karakteristiske landskabselementer. 

 
- At projektet vil forbedre området som levested for vilde planter og dyr, så områdets naturværdi øges. 

 
- At skovrejsning er positivt for grundvandet. 

 
Klagevejledning 
Afgørelsen efter jordressourcebekendtgørelsen  
Afgørelsen kan påklages til Landbrugsstyrelsen jævnfør § 9 stk. 4 jordressourcebekendtgørelsen.  
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Du sender din klage til Rebild Kommu-
ne, til e-mail cnm@rebild.dk eller ved brev til adressen Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring att: Center Na-
tur og Miljø. Klagen videresendes med bemærkninger til Landbrugsstyrelsen, der herefter behandler klagen jævnfør § 
9 stk. 5 og 6 i jordressourcebekendtgørelsen. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Landbrugsstyrelsen. 
 
 
Afgørelse efter miljøvurderingsbekendtgørelsen 
Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter miljøvurde-
ringslovens § 49, stk. 1. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort dvs. senest den 22. april 2021 
kl. 23.59.  
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Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over de skøn kommunen har udøvet. 
Derimod kan der klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er 
overholdt.  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klagepor-
talen, 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 Kla-
geportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden 
i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageporta-
len. Klagen bliver først videresendt til behandling, når gebyret er betalt og du har endeligt godkendt din klage. Gebyret 
tilbagebetales hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.  
Vejledning om klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der 
ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
Rebild Kommunes afgørelse kan desuden indbringes for domstolene. En eventuel retssag skal være anlagt inden 6 må-
neder fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
 

Behandling af dine oplysninger 
I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og efter Databeskyttelses-
forordningen og lov på området. Har du spørgsmål til dette kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på 
telefon 9988 7618 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på 
www.rebild.dk.  
 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Kann-Christiansen 

Geograf 

 
 
Bilag: 
• To kortbilag samt VVM screening 
 
Kopi af dette brev og bilag er sendt til: 
Skovdyrkerne, Lars Skov Andreasen 
Landbrugsstyrelsen: mail@lbst.dk 
Landbrug og Fødevarer: info@lf.dk 
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk, dnrebild-sager@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, v/Thorkild Kjeldsen, thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk 
Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk 
DOF- Hovedkontoret: natur@dof.dk 
DOF-Nordjylland: rebild@dof.dk 

http://www.nmkn.dk/
mailto:dpo@rebild.dk
http://www.rebild.dk/
mailto:dnrebild-sager@dn.dk
mailto:thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk


Side 6 af 8

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk, himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk 
Energinet.dk, ledningsinfo@energinet.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
mailto:ledningsinfo@energinet.dk
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Kortbilag 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lilla skravering (AREAL) udgør det areal, som Rebild Kommune kan meddele dispensation til skovrejsning 
under forudsætning af, at ovennævnte vilkår overholdes. 
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Kortbilag 2 
An-

søgte areal til skovrejsning (sort afgrænsning).


