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Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov 
 
Ikast-Brande Kommune har den 15. februar 2021 modtaget en 
anmeldelse om, at du ønsker at rydde skov på matrikel nr. 2z, St. Nørlund 
Gde., Ejstrup – beliggende St. Nørlundvej 24 C, 7361 Ejstrupholm. Du 
ønsker det bevoksede areal ryddet og omdannet til landbrugsjord. Ikast-
Brande Kommuner sender hermed den samlede vurdering af skovrydning 
inkl. VVM-screening. 
 
Sagsfremstilling 
Arealet er i dag beplantet med ældre relativt tætstående rødgraner. 
Disse ønskes fældet og arealet omdannet til landbrugsjord.  
Der ønskes at fælde et bevokset areal på ca. 0,7 ha (jf. kortbilag).  
 
Ikast-Brande Kommune har på nuværende tidspunkt behandlet 
ansøgningen efter naturbeskyttelsesloven, planloven, museumsloven og 
vandløbsloven. 
 
Ikast-Brande Kommune har vurderet, at der ikke findes øvrige 
beskyttelsesinteresser på arealet, der vil have betydning for 
skovfældningen. 
 
VVM screening 
Ikast-Brande Kommune har truffet afgørelse om, at træfældning på 
matrikel nr. 2z, St. Nørlund Gde., Ejstrup ikke er omfattet af 
bestemmelserne for VVM-pligt jf. § 21, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1225 
af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM), idet træfældningen, hverken på grund af art, 
dimensioner eller placering, ikke forventes at få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Denne afgørelse kan påklages. 
 
Anmelders VVM-screening er vedhæftet som bilag. 
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Vurdering 
Arealet, der ønskes ryddet, er hverken skovrejsning ønsket/uønsket eller 
fredskov. Der ligger dog små snipper af skovrejsning uønsket, som 
vurderes at være kortfejl.  
Arealet ligger ligeledes uden for § 3 beskyttede naturområder, uden for sø 
og å-beskyttelseslinjer, fredede områder og fortidsminder. Der ligger 
ingen registrerede åben eller lukkede vandløb på arealet. Der er desuden 
ingen diger på arealet. 
 
Nærmeste Natura 2000-område (internationalt naturbeskyttelsesområde) 
er habitatområde nummer H64, Harrild Hede, Ulvemosen og heder i 
Nørlund Plantage, som ligger cirka 1,7 km nord vest for arealet der 
ryddes. 
Ikast-Brande Kommune vurderer i kraft af afstanden til nærmeste Natura 
2000-område, og det at arealet ikke er økologisk eller hydrologisk 
sammenhængende med Natura 2000 området, at det anmeldte ikke i sig 
selv - eller i forbindelse med andre planer og projekter – vil indebære en 
væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-områder og ikke vil være en 
hindring for, at målsætningerne for Natura 2000-områders tilstande nås 
og opretholdes. 
 
Ifølge bilag IV til EU’s habitatdirektiv er en række dyre- og plantearter 
strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de 
udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den baggrund må der 
eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller 
ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområder. 
Skovrydningsområdet er placeret i et 10 x 10 km stort område, hvor der 
er registreret følgende bilag IV-arter: Sydflagermus, Odder, Markfirben, 
Stor Vandsalamander, Spidssnudet Frø og Ulv.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke i væsentlig grad vil 
forringe levevilkårene for disse arter omfattet af habitatdirektivets bilag 
IV. Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte 
arters forekomst i det konkrete område, men vurderer at ingen af de 
nævnte arter vil have skovbevoksningen som yngle –og rasteområde, da 
de enten ikke er tilknyttet naturtypen eller at arealet er for lille til at de vil 
forekomme.  
Specifikt for flagermus, danner nåletræer sjældent egnede hulrum som 
flagermus kan benytte. I det konkret tilfælde er der tale om tæt stående 
rødgraner, som derfor ikke har kunnet danne større sidegrene, og dermed 
ikke egnede hulrum i forbindelse med disse er knækket af. Barken har 
heller ikke en form der danner flager, hvor flagermus kan sætte sig bag. 
Arealet vurderes derfor samlet set ikke at være yngle eller rasteområde 
for Bilag IV arter. 
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Konklusion 
Ikast-Brande Kommune vurderer samlet, at der kan udføres træfældning 
på matrikel nr. 2z, St. Nørlund Gde., Ejstrup – beliggende St. Nørlundvej 
24 C, 7361 Ejstrupholm (jf. vedlagt kortudsnit) og at arealet efterfølgende 
kan omlægges til landbrugsjord. 
 
Afgørelsens baggrund og gyldighed 
Afgørelsen om ikke VVM pligt er truffet efter § 21, stk. 1 i 
lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  
 
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, får du besked. Du skal så vente på 
Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse. Hvis du ikke inden 1 uge efter 
klagefristens udløb har modtaget besked om, at der er kommet klager, 
kan tilladelsen udnyttes. 
 
Anmeldelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra 
afgørelsesdatoen, mens VVM screeningen bortfalder hvis den ikke er 
udnyttet inden for 3 år fra afgørelsesdatoen.  
 
Fortidsminder 
Ikast-Brande Kommune har ikke taget stilling til, om der er en forventning 
om at finde ikke-registrerede fortidsminder på arealet, men henviser til 
det relevante museum. Hvis der under skovrydningen dukker 
fortidsminder op, skal arbejdet straks standses, og Museum Midtjylland 
skal kontaktes på tlf. nr. 9626 1900. 
 
Offentliggørelse: 
Afgørelsen er truffet torsdag d. 15. april 2021 og bliver offentliggjort på 
Ikast-Brande Kommunes hjemmeside http://www.ikast-
brande.dk/politik/hoeringer  fredag d. 16. april 2021. 
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter  
offentliggørelsen af screeningsafgørelsen – det vil sige, at klagen skal 
indgives senest den fredag d. 14. maj 2021. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, 
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-
ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande 
Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 

http://www.ikast-brande.dk/politik/hoeringer
http://www.ikast-brande.dk/politik/hoeringer
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande 
Kommune. Hvis Ikast-Brande 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 forinden er blevet fritaget for brug af 
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast- 
Brande Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at 
blive fritaget på www.naevneneshus.dk. 
 
Ifølge § 54 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) kan afgørelsen desuden 
prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks 
måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristine Bollerup 
Landbrug & Virksomhed 
 
 
Vedlagt: 
Anmelders VVM-screening 
Kortudsnit 
 
 
 
 
Kopi til: 

 Jens Jørgen Hansen, St. Nørlundvej 32, 7361 Ejstrupholm 
 Danmarks Naturfredningsforening, Ikast-Brande, e-mail: 

dnikastbrande-sager@dn.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening. e-mail: natur@dof.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening Vestjylland, e-mail: ikast-

brande@dof.dk  
 Dansk Kano og Kajak Forbund, e-mail: miljo@kano-kajak.dk  

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:dnikastbrande-sager@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:ikast-brande@dof.dk
mailto:ikast-brande@dof.dk
mailto:miljo@kano-kajak.dk


 

5 

 Energinet, e-mail: ledningsinfo@energinet.dk  
 Friluftsrådet Kreds Midtvestjylland, e-mail: 

midtvestjylland@friluftsraadet.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: 

post@sportsfiskerforbundet.dk  
 Museum Midtjylland, e-mail: vjp@museummidtjylland.dk  
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