
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Afgørelse om at skovrejsning ved Hoedvejen 24, 
Låsby ikke er VVM-pligtig 

Skanderborg Kommune har den 27. oktober 2021 modtaget VVM-
anmeldelse af skovrejsning på 1,84 hektar – af ejendommen ma-
tr.nr. 1a Kalbygård Hgd., 8670 Låsby. Ejendommen har adressen 
Hovedvejen 24, Låsby tilhører Jacob Reinholdt Sørensen. 
 

 
Den anmeldte skovrejsning er markeret med gult på kortet her-
over. 
 
Afgørelse 
Skanderborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at det an-
meldte skovrejsningsprojekt ikke er VVM-pligtigt og derfor kan 
gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 
 
Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven 
(LBK. nr. 1976 af 27. oktober 2021 - ” Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM)) i det anmeldte er omfattet af bilag 2, pkt. 1d om nyplant-
ning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden area-
ludnyttelse. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse 
om, at skovrejsningsprojektet ikke skal gennem en VVM-proces. 
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Der er alene screenet på etablering af erstatningsskoven på 1,84 ha, da vurderingen af den mil-
jømæssige påvirkning af den etapevise fældning af fredskoven er behandlet i forbindelse med 
miljøkonsekvensrapporten, som udarbejdes i forbindelse med råstofindvinding. 
 
Oplysninger i sagen 
I forbindelse med udvidelse af råstofgraven ved Kalbygård Hovedgård bliver der i forbindelse 
med råstofindvindingen ryddet et areal med 3,68 ha fredskov, den blå markering på kortet ne-
denfor. Jævnfør skovlovens krav om erstatningsskov vil der udover genplantning på de nuvæ-
rende fredskovsarealer skulle rejses yderligere 50% fredskov, svarende til 1,84 ha fredskov. 
Det er dette areal, der er fundet plads til inden for det eksisterende råstofgraveområde. Det 
forventes, at der vil blive stillet krav om at erstatningsskoven skal være af samme karakter som 
den ryddede fredskov. 
 
Der ansøges derfor om at tilplante et areal på 1,84 ha med løvskov (ahorn, bøg, ask) med 
indslag af skovfyr og fuglekirsebær. Selve skovbrynet kommer til at bestå af eg og bøg, så det 
på sigt kommer til at ligne de eksisterende gamle ege- og bøgedominerede bryn. Arealet er 
markeret med gult på kortet nedenfor. Arealet ligger som en lomme ind i det eksisterende 
fredskovsareal på dalsiden til Lyngbygård Ådal og umiddelbart over denne. Det fremgår af de 
ældre målebordsblade, at der tilbage i tiden har været skov på arealet. På nuværende tidspunkt 
bliver der gravet grus på arealet. 
 

 
 
Miljøvurderingsloven 
Anmeldelsen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 1d, om nyplantning og rydning 
af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. 
 
Med henblik på at vurdere, om det ansøgte projekt er omfattet af krav om, har Skanderborg 
Kommune gennemført en VVM-screening efter retningslinjerne i miljøvurderingsloven. Jf. 
vedlagte kopi af screeningsskemaet. 
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Skanderborg Kommunes screening 
Den gennemførte screening viser bl.a., at arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uøn-
sket. Skanderborg Kommune har derfor konkret vurderet det ansøgte og dispenseret til skov-
rejsningen efter lov om drift af landbrugsjorder § 9 (LBK nr. 103 af 03/02/2020) og bekendt-
gørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur § 9 (BEK nr. 1236 af 24/11/2017) 
på baggrund af følgende vurdering: ” 
 
Det er i den forbindelse vurderet at skovrejsningen sker i en lomme i et større eksisterende 
skovområde, i en del af Lyngbygård Ådal der er karakteriseret af store sammenhængende sko-
varealer på dalsiden og umiddelbart oven for den stejleste del af dalsiden. Det vurderes at skov 
på arealet vil indgå naturligt i landskabet og være med til at understrege karakteren i området 
samt bidrage til at skærme aktiviteterne i råstofgraveområdet fra ådalen mod nord. 
 
Det er på den baggrund vurderet, at den mindre skovrejsning ikke vil være i strid med land-
skabskarakteren i området og dermed ikke vil påvirke de landskabelige interesser i området. 
Der er ikke geologiske interesser i området. 
 
Den gennemførte screening viser bl.a., at skovrejsning på arealet ikke vil påvirke beskyttede § 
3 områder, Natura2000 områder, rødlistearter eller registrerede forekomster af bilag IV-arter. 
Arealet ligger indenfor en potentiel økologisk forbindelse, det vurderes på den baggrund at 
skovrejsning kan være med til at underbygge målsætningen i kommuneplanen. 
 
Området er af staten udpeget til område med drikkevandsinteresse. Skovrejsning vurderes ik-
ke at medfører en forringelse af grundvandsforekomstens tilstand, og hindre ikke opfyldelse af 
de fastsatte miljømål. Arealet er ikke omfattet af fredning og der er ikke fortidsminder eller be-
skyttede sten- eller jorddiger i området, hvor der rejses skov. 
 
Samlet vurdering 
På baggrund af den gennemførte screening og vurdering af skovrejsningens landskabelige ind-
pasning, er det Skanderborg Kommunes samlede vurdering, at den anmeldte skovrejsning ik-
ke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet i området, og at det konkrete projekt derfor 
ikke er VVM-pligtigt. Jf. miljøvurderingslovens § 21. 
 
 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net (jf. § 49 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
– LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 af: 
 
• Miljø- og Fødevareministeren (Miljøstyrelsen) 
• enhver med retlig interesse i sagens udfald. 
• landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyt-
telse af natur og miljø, eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanven-
delsen  
 
En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklage-
nævnet bestemmer det. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagepor-
talen 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. for at klage og 
virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage. Du betaler geby-
ret med betalingskort i Klageportalen. 
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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 truf-
fet afgørelse i sagen, i dette tilfælde Skanderborg Kommune. 
 
Anmodningen skal sendes til Skanderborg Kommune, så vidt muligt elektronisk til Land-
skab@skanderborg.dk eller til adressen Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Vi videre-
sender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Afgørelsen offentliggøres på Skander-
borg Kommunes hjemmeside den 15. november 2021. 
 
  
Søgsmål 
Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra offentliggø-
relsen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Charlotte Krøyer 
Planlægger 
 

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: https://www.skan-
derborg.dk/databeskyttelse 
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vo-
res databeskyttelsesrådgiver.

https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse
https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse


Bilag: 
Anmeldelse af projektet 
Skema til brug for screening 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Jacob Reinholdt Sørensen, Hovedvejen 24 8670 Låsby, E-mail: mail@kaldbygaard.dk 
Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Lokalenhed Østjylland (E-mail: ojl@mst.dk) Mil-
jøstyrelsen (mst@mst.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening (dnskanderborg-sager@dn.dk) 
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 
Friluftsrådet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk) 

mailto:mail@kaldbygaard.dk

