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IKKE VVM-PLIGT AF SKOVREJSNING PÅ CA. 8 HA –  
SØRUPVEJ 20, 4862 ESKILSTRUP 

Guldborgsund Kommune har den 6. juli 2021 modtaget anmeldelse om skovrejsning 

på et areal på ca. 8 ha sydøst for Eskilstrup ved Sørup samt et udfyldt VVM-ansøg-

ningsskema. Anmeldelsen er fremsendt af HedeDanmark v. Christian Ritz-Andersen 

på vegne af Jens Gaard, Sørupvej 20, 4863 Eskilstrup, der ejer arealet. Skoven rej-

ses med henblik på at skabe natur på ejendommen og for at øge biodiversiteten. 

 

Skovrejsningsarealet ligger på matr. nr. 3a Sørup By, Eskilstrup, beliggende på 

adressen Sørupvej 20, 4863 Eskilstrup, jf. vedlagte kortbilag sidst i afgørelsen samt 

særskilt vedlagte skovkort udarbejdet af HedeDanmark.  

 

Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 1d, ”Nyplantning og rydning af skov med henblik 

på omlægning til anden arealudnyttelse” i Lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven)1. Projektet skal såle-

des VVM-screenes, jf. § 16.  

 

Guldborgsund Kommune har vurderet, at andre myndigheder ikke kan blive berørt af 

afgørelsen, og har derfor ikke fundet det nødvendigt at høre disse. 

 

Afgørelse – ikke VVM-pligt 

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at 

udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at etablere ca. 8 ha skov på den nævnte 

matrikel ovenfor, da skovrejsningen ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning 

på miljøet. Afgørelsen er meddelt i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven. 

 

Afgørelsen kan tidligst udnyttes efter klagefristens udløb, med mindre afgørelsen er 

påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledning nedenfor). Klagefri- 

sten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, dvs. 4 uger fra offentliggørelsen. 

 

Arealet ligger udenfor og ca. 30 m fra Natura 2000-området N175 Horreby Lyng og 

Listrup Lyng herunder Habitatområde H252 Listrup Lyng og Fuglebeskyttelsesom-

råde F124 Listrup Lyng. Kommunen vurderer, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i 

forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-området væsentligt. 

 

                                                      
1 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25-06-2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM). 



 
 

 
 

 Det vil heller ikke ødelægge eller beskadige plantearter eller yngle- eller rasteområ-

der for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets2 bilag IV. Udpegningsgrundla-

gene for Natura 2000-området fremgår af vedlagte bilag.  

 

Udnyttelsen af afgørelsen kan dog først ske, når øvrige afgørelser efter anden lovgiv-

ning er meddelt. 

 

Begrundelse for ikke VVM-pligt 

Plangrundlag og arealanvendelse 

Arealet, hvor der ønskes at etablere skov, er et dyrket areal i omdrift. Arealet ligger i 

landzone og har hverken kommuneplanramme eller er lokalplanlagt. Center for Tek-

nik & Miljø vurderer, at det vil være positivt for miljøet og naturen at rejse skov på 

arealet i stedet for at være areal i omdrift. Arealet vil primært tilplantes med danske 

hjemmehørende løvfældende træarter. Skoven bliver efter anlæggelsen pålagt freds-

skovspligt. 

 

Skovrejsningsområde – tilplantning er ønsket 

Arealet er beliggende inden for et neutralt skovrejsningsområde udpeget i Kommune-

plan 2019-2031, dvs. inden for et område, hvor ny skovtilplantning er mulig. 

 

Drikkevandsinteresser og vandindvindingsopland 

Skovrejsningsarealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser 

samt men uden for vandindvindingsopland. Det vurderes generelt at være positivt for 

beskyttelsen af grundvandet at rejse skov inden for område med særlige drikke-

vandsinteresser. 

 

Bevaringsværdige landskaber  

Skovrejsningsarealet ligger inden for ’Bevaringsværdige landskaber’ i Kommuneplan 

2019-2031. Skovrejsning på dette areal inden for bevaringsværdige landskaber vil 

være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer på området. 

 

Råstofområder, kulturmiljø, kulturarvsareal, kystnærhedszone, fredede områder, fre-

dede fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger, fortids-, sø- og å-beskyttelseslin-

jer, registrerede beskyttede vandløb, offentlige og private vandløb og jordforurening 

Skovrejsningsarealet ligger uden for råstofområder, værdifulde kulturmiljøer, kultur-

arvsarealer, kystnærhedszone, fredede områder, registrerede fredede fortidsminder, 

beskyttede sten- og jorddiger, fortids-, sø- og å-beskyttelseslinjer, registrerede be-

skyttede vandløb, offentlige og private vandløb samt registreret jordforurening. Nær-

meste arealfredning er Horreby Lyng, der ligger ca. 5,5 km fra skovrejsningsområdet. 

 

Anmelder har oplyst, at der indhentes museal udtalelse fra Museum Lolland-Falster i 

forbindelse med skovrejsningsprojektet. 

 

Nationale beskyttede naturtyper 

Midt i projektområdet på matriklen og ca. 20 m fra skovrejsningsområdet ligger et 

vandhul. Derudover ligger der 4 andre vandhuller samt en mose henholdsvis mod 

vest, mod øst og sydøst med en afstand på mellem ca. 20 og 300 m fra skovrejs-

ningsarealet. To af vandhullerne samt mosen, der ligger øst for skovrejsningsarealet, 

ligger inde i eksisterende fredsskov. Alle naturtyperne er beskyttet i henhold til natur-

beskyttelseslovens § 33. Lovbestemmelsen siger, at der ikke må foretages ændringer 

i tilstanden af beskyttede naturtyper. 

 

                                                      
2 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6-12-2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter. 
3 Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven), lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019. 



 
 

 
 

 Vandhullet midt i matriklen vil blive omkranset af skoven mod øst, syd og vest, hvilket 

kan betyde, at der kan komme mindre sollys til vandhullet specielt i ydertimerne. Men 

da skoven plantes med en respektafstand på ca. 20 m fra vandhullet, vurderer Cen-

ter for Teknik & Miljø, at det ikke ændrer tilstanden af vandhullet væsentligt. Center 

for Teknik & Miljø vurderer, at skoven heller ikke vil ikke ændre tilstanden af mosen, 

samt de øvrige vandhuller. Mange arter trives netop i overgangen mellem skov og 

lysåbne arealer. Dermed kan skovrejsningen sammen med de lysåbne arealer, mose 

og vandhuller, bidrage til at øge den biologiske mangfoldighed. 

 

Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Skovrejsningsarealet ligger som nævnt ca. 30 m fra Natura 2000-område N175 – 

Horreby Lyng og Listrup Lyng. På baggrund af denne afstand mellem det ansøgte og 

Natura 2000-områderne samt indholdet i det ansøgte (skovrejsning) vurderer Center 

for Teknik & Miljø, at det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-områderne væsentligt. 

 

Center for Teknik & Miljø foretog søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase 

den 14. juli 2021 på og omkring skovrejsningsarealet. Der fremkom en kommunal be-

sigtigelse fra august 2018 fra vandhullet midt i matriklen. Derudover var der to besig-

tigelser, en Novana kortlægning fra 2019 af del af fredsskoven mod øst, samt en 

kommunal besigtigelse af mosen fra 2018. Ved besigtigelserne blev der ikke registre-

ret bilag IV-arter. I vandhullet midt på matriklen blev registreret grøn frø, der er fre-

det, men den er ikke en bilag IV-art. 

Center for Teknik & Miljø vurderer, at der kan forekomme flyvende flagermus samt 

padder (grøn frø er som nævnt registreret) inden for skovrejsningsarealet. Center for 

Teknik & Miljø vurderer, at rejsning af skov på arealet bl.a. kan forøge yngle- og ra-

stemulighederne for flagermus og rastemulighederne for padder. 

Alt i alt vurderer Center for Teknik & Miljø, at det ansøgte ikke kan beskadige eller 

ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets 

Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV. 

 

Samlet vurdering 

Center for Teknik & Miljø vurderer, at rejsning af ca. 8 ha skov på det pågældende 

Areal ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Samlet set vurderes skovrejsningen at være 

positiv for naturen og miljøet. 

 

Sagens indhold 

HedeDanmark v. Christian Ritz-Andersen fremsendte den 6. juli 2021 anmeldelse 

om etablering af skov på adressen: Sørupvej 20, 4863 Eskilstrup. Der var vedhæftet 

følgende: Skrivelse, anmeldelse, fuldmagt fra ejer, skovkort samt VVM-ansøgnings-

skema, til brug for sagsbehandlingen.  Anmelder oplyste bl.a., at der indhentes mu-

seal udtalelse fra Museum Lolland-Falster, i forbindelse med projektet, samt at pro-

jektet gennemføres uden brug af dybdeborende jordbearbejdning. 

 

Derudover blev der bl.a. også anmodet om at kommunen træffer en afgørelse, om 

skovrejsningsprojektet kan gennemføres i forhold til lovgivningen og reglerne, som 

kommunen er ansvarlig myndighed for. Det gælder bl.a. forholdene på listen neden-

for: 

- Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 

- Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer m.v. 

- Fredede fortidsminder. 

- Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a. 

- Vandløbsloven. 



 
 

 
 

 - Områdeudpegningen i forhold til skovrejsning, herunder om projektet er belig-

gende i et område, der er udpeget som negativområde med hensyn til skovrejs-

ning. 

- Område med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindingsoplande for al-

mene vandforsyninger. 

- Fredninger. 

- Internationale naturbeskyttelsesområder som fx habitat- og fuglebeskyttelsesom-

råder. 

 

Vær opmærksom på 

Hvis man under jordarbejdet støder på et fortidsminde (f.eks. pletter eller områder 

med mørkt jord, stensamlinger, oldsager, knogler o.l.) skal man straks stoppe arbej-

det, i det omfang det berører fortidsmindet (jf. museumslovens § 27). Fortidsmindet 

skal herefter anmeldes til Museum Lolland-Falster. Efterfølgende beslutter Kultursty-

relsen, om arbejdet kan forsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en 

arkæologisk undersøgelse. Henvendelser og anmeldelser skal foretages til Museum 

Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. 54 84 44 00, post@museumlolland-

falster.dk 

 

Man kan læse mere i ”Vejledning om arkæologiske undersøgelser” på Slots- og Kul-

turstyrelsens hjemmeside: https://slks.dk/arkaeologisk-vejledning/ 

 

Vi gør opmærksom på, at man i henhold til artsfredningsbekendtgørelsen4 §§ 10 og 

14 ikke forsætligt må indfange, slå ihjel eller beskadige visse vildtlevende dyr herun-

der visse fugle eller indsamle deres æg og ikke forsætligt må plukke, opgrave eller 

ødelægge mv. visse vildtvoksende planter. Af dyr gælder det bl.a. for alle padder og 

flagermus.  

 

En afgørelse efter § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at 

den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

Afgørelsen offentliggøres 

Afgørelsen bliver offentliggjort på www.guldborgsund.dk under ”Høringer” samtidig 

med, at afgørelsen meddeles. Du vil blive orienteret, hvis afgørelsen bliver påklaget. 

 

Klagevejledning 

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår ret-

lige spørgsmål.  

 

Klagefrist 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen bliver offentliggjort på Guldborgsund 

Kommunes hjemmeside. 

 

Hvem kan klage 

Klageberettigede vedrørende afgørelser efter loven er 

 

 miljøministeren,  

 enhver med retlig interesse i sagens udfald, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttel-

sen af natur og miljø, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål varetager væ-

sentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller 

                                                      
4 Bekendtgørelse nr. 521 af 25-3-2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekom-

met vildt. 

file:///C:/acadre/post@museumlollandfalster.dk
file:///C:/acadre/post@museumlollandfalster.dk
https://slks.dk/arkaeologisk-vejledning/
http://www.guldborgsund.dk/


 
 

 
 

 love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 

medlemmer. 

 

Hvordan klager man 

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 

Klageportalen på ét af følgende links: 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet, 

https://www.borger.dk/ eller  

https://indberet.virk.dk/.  

Søg efter ”Klageportal” ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterføl-

gende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen.   

 

Nævnet afviser en klage, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening på Klageporta-

len. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold.  

Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-

det anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail: teknik@guldborgsund.dk, tele-

fon 5473 1000 eller ved at sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for Tek-

nik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Kommunen videresender herefter anmod-

ningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din an-

modning kan imødekommes. 

 

Klagegebyr 

I klageportalen sendes din klage automatisk til Guldborgsund Kommune. Klage er 

indgivet, når den er registreret korrekt i Klageportalen, og når du har betalt klagege-

byr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer 

skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageporta-

len. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen. 

 

Virkning af at der klages 

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en afgørelse ef-

ter § 21 ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og 

Fødevareklagenævnet påbyde dette standset. 

 

Eventuel domstolsprøvelse 

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er 

meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. 

 

Spørgsmål 

Spørgsmål kan rettes til Center for Teknik & Miljø ved Maya-Maria Madslund, tlf. 

5473 1979/2518 0687 eller mail mama@guldborgsund.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Rasmus Nyholt 

Biolog 

Maya-Maria Madslund 

Miljøplanlægger 

 

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give 

dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine ret-

tigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplys-

ningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 

 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet
https://www.borger.dk/
https://indberet.virk.dk/
https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten
https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten


 
 

 
 

 Underretning om afgørelse: 

Miljøstyrelsen, Storstrøm, sto@mst.dk  

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

Landbrugsstyrelsen, planter@lfst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dnguldborgsund-sager@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, København, natur@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Guldborgsund, guldborgsund@dof.dk;  

kontakt@dofstor.dk 

Friluftsrådet Kreds Storstrøm, storstroem@friluftsraadet.dk 

Museum Lolland-Falster, post@museumlollandfalster.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Lokalt vandistrikt, 

sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk 

VKST, info@vkst.dk 



 

 

BILAG 
 
Kortbilag 
 

 
Oversigtskort – Matriklen, hvor skovrejsning ønskes, er angivet med lysegrøn signatur og ligger sydøst for Eskilstrup ved 
Sørup på Falster. 

 

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder 

Natura 2000-område nr. 175 Horreby Lyng og Listrup Lyng (H154, H252) 

Natura 2000-området har et areal på ca. 700 ha og udgøres af skovene Hannenov og Ovstrup skove og de 

to moser, henholdsvis Horreby Lyng og Listrup Lyng, der også kaldes for Borremosen. Moserne er dannet 

som højmoser, hvor tørvemosser er vokset ind over en afløbsløs sø, der er opstået i en istidslavning. I mo-

serne har der fundet tørvegravning sted bl.a. under 2. verdenskrig, hvilket har resulteret i dannelsen af flere 

søer. Moserne ligger med en indbyrdes afstand på ca. 3,5 km. 

 

Udpegningsgrundlag for habitatområde H252 Listrup Lyng 

Naturtyper: Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

(3140) 

Brunvandet sø (3160) 

Hængesæk (7140) 

 

*Skovbevokset tørvemose (91D0) 

*Elle- og askeskov (91E0) 

 

* angiver prioriteret naturtype 

Arter: Stor kærguldsmed 

 

Sumpvindelsnegl 

 

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F124 Listrup Lyng 

Arter: Trane 

Rød glente 

 

Rørdrum 

 

 

 


