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VVM-screening - Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejs-
ning og vurdering af anmeldelse af skovrejsning 
 
Vejle Kommune har den 1. juli 2022 modtaget din anmeldelse af skovrejs-
ning på matr.nr. 1a, 1d, 4l og 4o Haugstrup By, Ø. Nykirke samt 3fq og 9p 
Vonge By, Ø. Nykirke beliggende på adresserne Hammer Møllevej 8 og 10, 
7173 Vonge. Ifølge §§ 8 og 9 i bekendtgørelse om jordressourcens anven-
delse til dyrkning og natur, skal du anmelde / ansøge om skovrejsning, inden 
du planter skoven. I bilag 1 ses oversigtskort over det anmeldte areal. 
 
Skovrejsning står på Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 1d. Derfor skal 
kommunen VVM-screene din ansøgning og afgøre, om dit projekt kan med-
føre en væsentlig ændring af miljøet og dermed være omfattet af miljøvur-
deringspligt. 
 
Kommunen skal også vurdere din ansøgning om skovrejsning i forhold til 
anden lovgivning og i forhold til kommuneplanens retningslinjer om skov-
rejsning. 
 
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt ved skovrejsning 
Vejle Kommune har foretaget en miljøvurderingsscreening af din anmeldte 
skovrejsning. Vi vurderer, at dit projekt ikke vil have en negativ påvirkning 
på miljøet.  
 
Vejle Kommune træffer derfor afgørelse efter § 21, stk. 1 i Miljøvurderings-
lovens om, at din anmeldte skovrejsning på i alt 73,1 ha, ikke kræver en mil-
jøvurdering (ikke miljøvurderingspligt). 
 
Du skal være opmærksom på, at vores afgørelse om, at dit projekt ikke kræ-
ver en miljøvurdering, ikke er det samme som en tilladelse til skovrejsning.  
 
Hvis du vil ændre dit projektet, skal du sende os en tilrettet ansøgning, jf. 
Miljøvurderingslovens § 18. Vi vil så vurdere, om dine ændringer kræver en 
miljøvurdering. 
 

29. september 2022
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Denne afgørelse bortfalder, hvis du ikke har udnyttet afgørelsen, inden 3 år efter du har modtaget 
den, eller du ikke har udnyttet afgørelsen i 3 på hinanden følgende år. 
 
Klagevejledning 
Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af: 
 
Klageberettiget er: 

 Miljøministeren  
 Enhver med en retlig interesse i sagens udfald  
 En nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 

natur og miljø  
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager af væ-

sentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse 
 
Afgørelsen om ikke VVM-pligt vil blive offentlig bekendtgjort på Vejle Kommunes hjemmeside 
(www.vejle.dk/afgoerelser) den 29. september 2022. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til 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 sen-
des gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
 
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 kommunen. Kommunen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes.  
 
Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klage-
punkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, 
der er indgået i sagens bedømmelse.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller hel-
ligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.   
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders 
og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordnin-
gen kan findes på nævnets hjemmeside. 
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Hvis der klages rettidigt, må en tilladelse ikke udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
 
Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, afgø-
relsen er meddelt eller offentliggjort. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette 
sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet. 
 
Vurdering af dit skovrejsningsprojekt i forhold til øvrig lovgivning og planer 
Udover at screene dit projektet i forhold til om der er VVM-pligt, skal kommunen også vurdere 
dit projekt i forhold til 
 

 Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3 
 Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer 
 Fredede fortidsminder 
 Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29a 
 Vandløbsloven 
 Områdeudpegning i kommuneplanen 
 Område med særlige drikkevandsinteresser eller område med vandindvindingsopland til 

almene vandforsyninger 
 Fredninger 
 Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder 
 Klimatilpasningsplaner 

 
 
Beskyttede naturtyper 
Dele af det anmeldte arealer, matriklerne 1a, 1d, 3fq og 4l, grænser op til eller er i umiddelbar 
nærhed af beskyttet natur, henholdsvis fersk eng, overdrev og sø (se oversigtskort i bilag 2). For 
at skovrejsningen ikke påvirker naturarealerne ved skyggende og drænende effekt, må der ikke 
beplantes i en afstand af 20 meter til de beskyttede naturarealer.  
 
Beskyttelseslinjer 
Det anmeldte areal er ikke omfattet af beskyttelseslinjer. 
 
Fredede fortidsminder  
Der findes ingen fredede fortidsminder på det anmeldte areal.  
 
Vejle Museerne vurderer, at skovrejsningsprojektet ligger i et terræn, der betegnes som topgra-
fisk oplagt til fortidig bebyggelse. Vejle Museerne kan derfor ikke udelukke, at der på det an-
meldte areal kan findes spor efter bebyggelse eller andre typer hidtil ukendte fortidsminder.  
 
Såfremt der skal reolpløjes forud for plantningen, anbefaler Vejle Museerne en arkæologisk 
forundersøgelse, alt efter placering og omfang. Hvis skovrejsningen foretages ved plantning i 
mulden/pløjelaget, betragter Vejle Museerne dette som uproblematisk. Skal der foretages reol-
pløjning i forbindelse med skovrejsningen, skal Vejle Museerne forinden orienteres herom. 
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Beskyttede sten- og jorddiger 
Dele af matriklerne 3fq, 4o og 9p grænser op til beskyttede sten- og jorddiger. Der må ikke be-
plantes inden for 2 meter til digefoden af de beskyttede diger. Se oversigtskort med beskyttede 
diger nedenfor. 
 

 
Figur 1. Oversigtskort med beskyttede diger (orange linjer) og matrikelgrænser (rød linjer).  
Luftfoto 2021 © SDFE, Vejle Kommune   
 
Vandløbsloven 
På matriklerne 3fq og 4o ligger der beskyttede vandløb. Da skovrejsningen 
ikke må påvirke vandløbet, må der ikke beplantes i en afstand af 5 meter fra vandløbets øverste 
kanter. 
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Figur 2. Oversigtskort med beskyttede vandløb (blå linjer) og matrikelgrænser (røde linjer).  
Luftfoto 2021 © SDFE, Vejle Kommune 
 
Da Vejle Kommune ikke har kendskab til eventuelle dræn, gøres der opmærksom på, at der jf. 
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, så afvanding fra andre lodseje-
res arealer forhindres. 
 
Hvis der er dræn, der kun afvander din egen jord, kan du sløjfe dem uden behandling efter vand-
løbsloven. Du skal søge om forudgående tilladelse efter vandløbsloven til alle andre ændringer af 
dræn. 
 
Områdeudpegninger 
Det anmeldte areal er omfattet af følgende områdeudpegninger af Kommuneplan 2021-2033: 

 Bevaringsværdigt landskab 
 Større sammenhængende landskab 
 Lavbundsarealer 
 Skovrejsning uønsket 
 Områder med særlige naturbeskyttelseshensyn 
 Potentielle økologiske forbindelser 
 Særlig værdifulde landbrugsområder 

 
Bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab 
Matriklerne 1a og 1d ligger inden for udpegningen af bevaringsværdigt landskab og større sam-
menhængende landskab. Bevaringsværdige landskaber er områder, der er udpeget for at beskytte 
særligt karakteristiske landskabstræk, og større sammenhængende landskaber er udpeget for at 
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bevare eller forstærke større landskabelige sammenhænge. Inden for større sammenhængende 
landskaber skal det prioriteres højt at bevare eller styrke landskabernes karakter, herunder graden 
af uforstyrrethed. 
 
Landskabet nord for Vonge er generelt kendetegnet ved den bakkede landbrugsflade med mange 
levende hegn, spredt bebyggelse og særlige kulturspor omkring hærvejen og Gudenåens ud-
spring. Området ligger højt og rummer mange fine udsigter langs med og mod nord henover Gu-
denådalen og har stor visuel sammenhæng med området nord for Gudenådalen. 
 
De konkrete landskabsrum omkring Hammer Møllevej og Gudenåen opleves som et bakket hal-
våbent landbrugsområde med en del levende hegn, skove og småbeplantninger. Terræn og be-
plantning danner mellemstore landskabsrum. Bebyggelsen i området er ret spredt og udgøres 
mest af små eller mellemstore landbrug og enkelte boliger. 
 
Da området ligger højt, er der flere flotte og vide udsigter, hvilket der skal tages hensyn til i for-
bindelse med skovrejsningen. Især efter Hammer Møllevej 10 og ned mod indkørslen til Ham-
mer Møllevej 8 ses tydeligt den meget markante dalskråning på den modsatte side af Gudenåen. 
Ligeledes er der her udsigt til den enligt beliggende Hammer Kirke, som i dag hører under Ha-
derslev stift, men som i 1100-tallet blev bygget og ejet af herremanden på Hammer gård. 
 
For at sikre denne unikke udsigt over Gudenådalen og med den kulturhistoriske sammenhæng er 
der taget en kile ud fra Hammer Møllevej 10 og langs med vejen mod øst ned til det fredede om-
råde, hvor der ikke må plantes skov. Nedenfor ses oversigtskort med angivelse af kile, som skal 
friholdes for tilplantning. 
 

 
Figur 3: Oversigtskort med angivelse af kile (gul markering), fredning  
(lilla skravering) og matrikelgrænser (rød markering) © ESDH-GIS, Vejle Kommune 
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Den del af arealet, der ligger inden for det fredede område, hvor kommuneplanen klassificerer 
skovrejsning uønsket, og hvor fredningen dikterer, at der ikke må rejses skov, fastholder Vejle 
Kommune efter en konkret vurdering, at der ikke kan rejses skov. Baggrund for vurderingen er 
specielt, at der øst for Hammer Møllevej 8 og Hammer Møllevej 10 løber en del af den rekrea-
tive Gudenåsti op gennem de bakkede overdrev syd for Gudenåen. Der er herfra en storslået ud-
sigt hen over og på langs af Gudenådalen i retning mod Gudenåens kilder. Samtidig er der inden 
for fredningen også fine udsigter fra Hammer Møllevej, især mod øst.  
 
Lavbundsareal 
En del af matrikel 1a ligger inden for udpegningen af lavbundsareal (se kort nedenfor). Lav-
bundsarealer, som er potentielt egnede som vådområder, skal friholdes for byggeri og anlæg, som 
kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. Der må derfor ikke rejses skov inden 
for det udpegede lavbundsareal.  
 

 
Figur 4: Oversigtskort med angivelse af dele af det anmeldte areal (blå markering),  
lavbundsareal (grøn markering) og matrikelgrænser (rød markering). Luftfoto 2021 © SDFE, Vejle Kommune 
 
Skovrejsning uønsket 
Dele af det anmeldte areal ligger inden for udpegningen af skovrejsning uønsket (se kort neden-
for). Afgrænsningen for skovrejsning uønsket er sat ud fra grænserne for fredningsarealet samt 
lavbundsarealet. Som tidligere beskrevet, må der ikke rejses skov inden for det udpegede areal. 
 

SamlePDF - side 7 af 25



Side: 8/21 

 - 8 -

 
Figur 5: Oversigtskort med angivelse af dele af det anmeldte areal (blå markering),  
skovrejsning uønsket (gul markering) og matrikelgrænser (rød markering). Luftfoto 2021 © SDFE, Vejle Kommune 
 
Områder med naturbeskyttelsesinteresser 
Matriklerne 1a og 1d Haugstrup By, Ø. Nykirke ligger inden for udpegningen af områder med 
naturbeskyttelsesinteresser. Formålet med udpegningen er at modvirke fragmenteringen af natu-
ren, og områderne skal friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer mu-
ligheden for at oprette nye naturområder. Vejle Kommunen vurderer, at skovrejsning på det an-
meldte areal kan gavne udpegningens formål. 
 
Potentielle økologiske forbindelser 
Dele af det anmeldte areal ligger inden for udpegningen af potentielle økologiske forbindelser. 
Formålet med udpegningen er at modvirke fragmenteringen af naturen og derved styrke dyr og 
planters naturlige bevægelsesveje. Vejle Kommunen vurderer, at skovrejsning på det anmeldte 
areal kan gavne udpegningens formål. 
 
Særlige værdifulde landbrugsområder (SVL) 
Hele det anmeldte areal ligger inden for SVL. I retningslinjerne for SVL anses skovrejsningsom-
råder som værende en del af SVL, da skovrejsning som udgangspunkt er at opfatte som en del af 
jordbrugserhvervet. Derfor vurderer kommunen, at skovrejsning på arealet kan ske i samspil med 
udpegningen. 

 
Tekniske anlæg 
Vejle Spildevand har deklareret ledninger i store mængder på matr. 3fq Vonge By, Ø. Nykirke, 
primært til og fra deres hovedpumpestation PS.707 - det tidligere renseanlæg i Vonge. Vejle 
Spildevand oplyser, at der ikke må plantes træer osv. i en 2 m zone på hver side af ledningernes 
midtlinje.  
 
Fredninger 
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En del af matriklerne 1a og 1d Haugstrup By, Ø. Nykirke ligger inden for fredningen Gudenåens 
Kilder, fredningskendelse fra Overfredningsnævnet 28. oktober 1980 (se kort nedenfor). Som 
tidligere nævnt vurderer Vejle Kommune, at der ikke må rejses skov inden for det fredede areal 
grundet bevaringsværdige landskabsværdier. 
 

 
Figur 6: Oversigtskort med angivelse af fredningsareal (blå skravering) og  
matrikelgrænser (rød markering). Luftfoto 2021 © SDFE, Vejle Kommune 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter 
Dele af det anmeldte areal, matrikel 1a og 1d Haugstrup By, Ø. Nykirke, ligger inden for Natura 
2000-område nr. 76, Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat, habitatområde H65. Naturtyper 
på udpegningsgrundlaget for habitatområde H65 ses i bilag 3. Der ligger ingen udpegede natur-
typer inden for det anmeldte skovrejsningsareal. Arter på udpegningsgrundlaget for habitatområ-
det er bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus og odder. Vejle Kommune har ikke 
kendskab til forekomst af ovenstående arter eller andre bilag IV-arter på det anmeldte areal. 
Nærmere vurdering gives nedenfor. 
 
Vejle Kommune vurderer, at skovrejsningen kan gennemføres uden, at det medfører negative på-
virkninger af arter eller naturtyper på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. Vurderin-
gen af påvirkninger af arter vil blive uddybet nedenfor. Derudover vurderer Vejle Kommune, at 
projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bi-
lag IV. 
 
Stor vandsalamander 
Stor Vandsalamander yngler i solbeskinnede vandhuller med en god vandkvalitet og uden fisk. 
Arten er afhængig af lunt vand, hvorfor den oftest findes i lavvandede søer med en flad brink-
hældning. Den overvintrer oftest i skov, i stengærder, under grene eller lignende beskyttelse. 
Derudover er den afhængig af, at der er egnede yngleområder og overvintringsområder i nærhe-
den af hinanden.  
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Der er registreret stor vandsalamander ca. 4 km nord for det anmeldte projektareal i området 
Lindbjerg. Der ligger flere beskyttede søer i nærheden af det anmeldte areal, som potentielt kan 
være egnede yngleområder for stor vandsalamander. Skov på det anmeldte areal vil skabe flere 
overvintringsområder, og Vejle Kommune vurderer, at skovrejsningen derfor vil kunne tilgodese 
arten. 
 
Damflagermus 
Der findes flere arter af flagermus over hele Vejle Kommune. Flagermusene yngler og raster i 
sprækker og hulheder i en vis højde, i gamle træer eller f.eks. i hulheder i huse. Der skal være 
gode muligheder for ind- og udflyvning ved yngle- og rasteområdet. Flagermus flyver gerne 
mellem rasteområde og fourageringsområde langs ledelinjer af træer eller vand. Desuden skal ra-
ste- og fourageringsområdet ligge nært sammen.  
 
Der er registreret damflagermus i den nordlige del af Natura 2000-området, ca. 8 km fra det an-
meldte areal. Vejle Kommune vurderer, at skovrejsning på det anmeldte areal ikke vil have en 
negativ påvirkning på arten eller for flagermus generelt. Skovrejsning vil derimod på sigt kunne 
skabe flere levesteder for flagermus og fungere som ledelinjer for dyrene.  
 
Odder 
Odder færdes i hele Gudenåsystemet og kan potentielt findes i tilknytning til alle vådområder. 
Dens yngle- og rasteområder kan findes i hele udbredelsesområdet. Individerne kræver meget 
plads, hvorfor det er vigtigt med gode spredningskorridorer i form af vandløb og sammenhæn-
gende naturområder. Odder er nataktiv og følsom over for menneskelig forstyrrelse.  
 
Der er registreret odder i vandløbsområdet ca. 300 m fra den nordlige del af det anmeldte areal. 
Vejle Kommune vurderer, at skovrejsningen ikke vil påvirke arten negativt. Eftersom skovrejs-
ningen vil medføre større sammenhængende naturområder i nærhed af vådområder, vil der deri-
mod skabes bedre spredningsforhold for arten.  
 
Drikkevandsudpegninger 
Det anmeldte areal er omfattet af drikkevandsudpegningerne, Områder med drikkevandsinteres-
ser og Områder med særlige drikkevandsinteresser. Det er kun den sydlige del af matrikel 3fq 
Vonge By, Ø. Nykirke og det vestlige hjørne af matrikel 9p Vonge By, Ø. Nykirke, der ligger in-
den for udpegningen af Områder med særlige drikkevandsinteresser. Det er Vejle Kommunes 
vurdering, at skovrejsning kan være med til at beskytte grundvandsressourcerne i området. Der 
bør ikke gødskes eller sprøjtes i Området med særlige drikkevandsinteresser. 
 
Klimatilpasningsplaner 
Vejle Kommune har vedtaget en klimaplan, hvor skovrejsning direkte understøtter formålet. 
 
Konklusion 
Vejle Kommune har ingen indvendinger mod tilplantningen såfremt, at følgende vilkår efter-
kommes: 

 Der må ikke beplantes i en afstand af 20 meter til de beskyttede naturarealer. 
 Der må ikke beplantes i en afstand af 5 meter fra de beskyttede vandløbs øverste kanter. 
 Der må ikke beplantes i en afstand af 2 meter til digefod af de beskyttede sten- og jorddi-

ger. 
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 Der må ikke rejses skov inden for arealet, der ligger inden for fredningen, Gudenåens 
Kilder, og dermed ligeledes inden for udpegningen af skovrejsning uønsket. 

 Der må ikke rejses skov inden for den angivne kile grundet bevaringsværdige landskabs-
værdier. 

 Der må ikke dybdepløjes på det anmeldte areal i forbindelse med skovrejsningen. Skal 
der foretages reolpløjning i forbindelse med skovrejsningen, skal Vejle Museerne oriente-
res herom. 

 Vejle Spildevand bør kontaktes for afsætning og afstand til spildevandsledninger på matr. 
nr. 3fq. 

 
Hvis du ikke udnytter din anmeldelse inden 5 år efter indsendelsen, bortfalder den. 
 
Klagevejledning 
Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Land-
brugsstyrelsen. 
 
Klageberettiget er: 

 Ansøger 
 Personer, der er direkte berørt af afgørelsen 
 Landbrug og Fødevarer 
 Hovedorganisationen for Danmarks Naturfredningsforening 
 Hovedorganisationen for Friluftsrådet 

 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er sendt til klageberettigede. 
 
Du skal sende din klage til Vejle Kommune, til e-mail post@vejle.dk eller ved brev til adressen 
Teknik og Miljø, Vejle Kommune Kirketorvet 22, 7100 Vejle. E-mailen eller brevet skal inde-
holde sagsnummeret og skriv gerne att. Natur- og Udeliv – klage over skovrejsning i henholdsvis 
emnefeltet eller overskriften. 
 
Din klage og kommunens bemærkninger til klagen sender vi videre til Landbrugsstyrelsen, der 
herefter behandler klagen. 
  
Hvis du ønsker din sag prøvet ved domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, afgø-
relsen er meddelt eller offentliggjort.  
 
Partshøring 
I henhold til Forvaltningslovens § 19 (LBK nr. 433 af 22/04/2014) skal Vejle Kommune parts-
høre berørte parter om sagen, hvis kommunen må formode, at de ikke er bekendt med denne. Det 
anmeldte skovrejsningsareal grænser op til flere ejendomme, og anmeldelsen af skovrejsnings-
projektet har derfor været i partshøring. Det har været muligt at indsende bemærkninger til og 
med den 6. september 2022. 
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Vejle Kommune har ingen hjemmel til at forbyde skovrejsning på det pågældende areal, men 
kommunen henstiller til, at ejer går i dialog med berørte naboer om at finde en løsning herpå.  
 
Følgende bemærkninger til partshøringen er modtaget:  
 
Bemærkninger fra Vejle Spildevand: 
Vejle Spildevand har deklareret ledninger i store mængder på matr. 3fq, primært til og fra deres 
hovedpumpestation PS.707 - det tidligere renseanlæg i Vonge, og der må således ikke plantes 
træer osv. i en 2 m zone på hver side af ledningernes midtlinje. I forbindelse med opfyldelse af 
vandplanens krav i Vonge forventer Vejle Spildevand, at det bliver nødvendigt at lave yderligere 
bassiner mv. i Vonge, og det mest realistiske sted er på den sydlige del af matr. 3fq. Denne ma-
trikel bedes derfor udtaget af skovrejsningsprojektet. Hvis den nordlige del af matriklen skal 
indgå, vil Vejle Spildevand gerne inddrages for nærmere afgrænsning af interesseområdet. 
 
Bemærkning fra naboer til matr.nr. 3fq Vonge By, Ø. Nykirke: 
Naboerne håber, at skovrejsningen trækkes så langt fra grunde/skel som muligt for at bibeholde 
så meget udsigt som muligt. Ligeledes er naboerne bange for, at træer på sigt kan vælte ind i 
huse og haver, hvis de bliver plantet i skel.  
 
Bemærkninger fra naboer til matr.nr. 3fq Vonge By, Ø. Nykirke: 
Naboerne er imod skovrejsning på en del af matr.nr. 3fg med følgende grunde: 

- Naboerne oplyser, at de bor på udsigtsgrunde til åbent landskab. Skovrejsning på matrik-
len vil ændre landskabskarakteren markant. Naboerne ser det som en generel værdiforrin-
gelse af deres ejendommes værdi ved ændring af den åbne landbrugsjord, som støder op 
til grundene. Ligeledes oplyser naboerne, at det ikke i den vedtagen Kommuneplan frem-
går, at der kan plantes skov grænsende til bygrænser. 

- Naboerne har været i kontakt med Vejle Spildevand og gør opmærksom på, at der på ma-
triklen ligger nedgravede kloakledninger og brønde samt regnvandsledninger. Der må 
ikke plantes træer inden for en 4 meter zone over disse ledninger og brønde. Ligeledes 
forventes det, at der etableres regnvandsbassiner på denne del af matr.nr. 3fq.  

- På vegne af Vonge Vandværk gør naboerne opmærksom på, at det skal sikres, at der ikke 
sprøjtes på denne del af matr.nr. 3fq grundet vandværksopland på matriklen.  

 
Bemærkning fra nabo til matr.nr. 4l Haugstrup By, Ø. Nykirke: 
Nabo er positiv stemt over for skovrejsning på naboarealet, dog er det vigtigt for naboen, at ejen-
dommen ikke kommer til at ligge i skygge. Nabo ønsker derfor, at der ikke plantes højt voksende 
træer tættere end 50 meter fra naboens skel. Nabo er også interesseret i at opkøbe del af matrik-
len. 
 
Bemærkning fra nabo til matr.nr. 9p Vonge By, Ø. Nykirke: 
Nabo ønsker, at der tages hensyn til udsigt mod nord og foreslår her en beplantning med mindre 
træer eller bærbuske. Nabo er ellers meget åben for projektet og glad for, at der bliver etableret et 
skovbryn.  
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Bemærkning fra nabo til matr.nr. 9p Vonge By, Ø. Nykirke:  
Nabo er ked af, at der skal være skov øst for ejendommen, da det vil tage udsigt og morgensol i 
haven. Nabo foreslår en anlæggelse af vild blomstermark på en del af matr.nr. 9p eller opkøb af 
samme del. 
 
Bemærkning fra nabo til matr.nr. 9p Vonge By, Ø. Nykirke:  
Naboens input og ønsker til skovrejsningen er: 

- Arealet vest for ejendommen friholdes for skov. 
- Arealet nord for ejendommen beplantes med lav skov, så udsigt delvis bibeholdes.  
- Skovrejsningen udføres generelt efter regelsættet for tilskudsberettiget skov med de dertil 

hørende afstandskrav. 
- Der uanset regelsættet for tilskudsberettiget skov udføres skovbryn i området mellem 

ikke beplantet område og skov med høje træer. 
- Hvis privat vej forventes at bruges til og fra etableret skov, forventer nabo anmelders del-

tagelse i vedligeholdelsen, eller alternativt at vejen skal overgå til kommunal vedligehol-
delse.  

- For at opretholde lidt af herlighedsværdi på ejendommen foreslås, at der i projektet indfø-
jes genetablering af en tidligere sø/vådområde på nordsiden af ejendommen.  

 
Bemærkning fra nabo til matr.nr. 4l Haugstrup By, Ø. Nykirke og 9p Vonge By, Ø. Nykirke:  
Nabo til matriklerne har landbrugsjorder med afgrøder, som støder op til skovrejsningsarealer. 
En del af jorderne vil komme til at ligge i skygge af skoven, når den er vokset til og blevet høj, 
hvilket vil have stor negativ økonomisk betydning for naboen. Naboen anmoder Vejle Kommune 
om at afvise skovrejsningsprojektet. Nabo foreslår også en aftale om et mageskifte mellem ma-
trikler, og at skyggepåvirkning mindskes på visse matrikler ved at friholde en bred bræmme 
langs skel med en lav plantedækkehøjde, evt. græsareal. 
 
Vejle Kommunes bemærkninger 
Vejle Kommune har ikke hjemmel til at forbyde skovrejsning på de pågældende arealer, og har 
heller ikke mulighed for at stille krav om tilpasning af projektet, således at det tilgodeser na-
boønsker, som beskrevet ovenfor. Kommunen har heller ikke hjemmel til at kræve mageskifte.  
 
Vejle Kommune opfordrer dog naboer og bygherre om at gå i dialog om en eventuel tilretning af 
projektet/mageskifte/opkøb mv. Kommunen henstiller i øvrigt til, at projektet som minimum føl-
ger de nabohensyn, som er beskrevet i ”Vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2022”: 
 

 Der gives ikke tilskud til skovrejsning inden for en afstand af 30 meter fra have eller be-
boelse*, som ligger øst og nord for skoven. 

 Der gives ikke tilskud til skovrejsning inden for en afstand af 15 meter fra have eller be-
boelse*, som ligger vest og syd for skoven. 
 

*Med beboelse menes der bygninger, som er registreret til beboelse i Den Offentlige Informa-
tionsserver (OIS) / Bygnings- og Boligregistret (BBR). 
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Lovhenvisning 
Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, jf. bekendtgørelse nr. 1236 
af 24. november 2017. 
 
Lov om drift af landbrugsjorde, jf. lovbekendtgørelse nr. 103 af 03. februar 2020. 
 
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), Miljøvurderingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Stine Junge   Birthe Overgaard 
Ekstern konsulent  Biolog   
Vejle Kommune  Vejle Kommune 
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Appen for beskyttet natur 
 

 

Appen for beskyttet natur giver dig hurtig og nem ad-
gang til den vejledende registrering af § 3-beskyttet na-
tur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, lige præ-
cis der, hvor du er. Appen giver dig også direkte adgang 
til at se besigtigelser, artsfund og øvrige informationer 
om de enkelte § 3-områder, samt arealernes score i Bio-
diversitetskortet og High Nature Value (HNV). Du kan 
også se, hvor der er fredede fortidsminder og beskytte-
de sten- og jorddiger. 

Appen kan findes i din iTunes App Store eller på 
Google Play ved at søge på "beskyttet natur" eller "Mil-
jøstyrelsen" eller ved at følge disse links: 

Download app'en til Android 

Download app'en til Iphone 
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Kopi til:  
 
Landbrugsstyrelsen mail@lbst.dk   
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
Miljøstyrelsen  mst@mst.dk  
Tolderlundsvej 5 
5000 Odense C 
 
Landbrug og Fødevarer info@lf.dk  
Axeltorv 3 
1609 København V 
 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Masnedøgade 20 
2100 København Ø 
 
DN Vejle dnvejle-sager@dn.dk 
Uffe Rømer 
Klokkeager 20 
7120 Vejle Ø 
 
Friluftsrådet kastanjely@mail.dk  
Rose Henriksen 
Digevej 2 
7323 Give 
 
DOF vejle@dof.dk 
Vejle 
 
DOF natur@dof.dk 
Vesterbrogade 140 
1620 København V 
 
VejleMuseerne museerne@vejle.dk 
Spinderihallerne 
Spinderigade 11e 
7100 Vejle 
 
Sagro sbp@sagro.dk 
Att.: Signe Bundgaard Pedersen 
Majsmarken 1 
7190 Billund 
 
Landboretligt Udvalg bel@lmo.dk 
Att.: Bent Lune Nielsen 
Landbrugets Hus 
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Erhvervsbyvej 13 
8700 Horsens 
 
Landboretligt Udvalg las@khl.dk 
Att.: Lars Schmidt 
Kolding Herreds Landbrugsforening 
Niels Bohrs Vej 2 
6000 Kolding 
 
Dansk Botanisk Forening dbf.oestjylland@gmail.com 
Jyllandskredsen 
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Bilag 
Bilag 1: Oversigtskort over det anmeldte areal 

 
Oversigtskort over det anmeldte areal. Kort udarbejdet af anmelder 
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Bilag 2: Oversigtskort over beskyttet natur  
 
 

 
Blå markering: Det nordlige anmeldte areal. Grøn skravering: Fersk eng. Orange skravering: Overdrev. Blå skravering: Sø. 
Røde linjer: Matrikelgrænser. Luftfoto 2021 © SDFE, Vejle Kommune   
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Blå markering: Det sydlige anmeldte areal. Grøn skravering: Fersk eng. Orange skravering: Overdrev. Blå skravering: Sø. Røde 
linjer: Matrikelgrænser. Luftfoto 2021 © SDFE, Vejle Kommune   
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Bilag 3:  
 
Naturtyper på udpegningsgrundlaget for Habitatområde H65 
1013  Kildevældsvindelsnegl 
1096  Bæklampret 
1166  Stor vandsalamander 
1318  Damflagermus 
1355  Odder 
6216  Blank seglmos 
3130  Søbred med småurter 
3140  Kransnålalge-sø 
3150  Næringsrig sø 
3160  Brunvandet sø 
3260  Vandløb 
4010  Våd hede 
4030  Tør hede 
5130  Enekrat 
6230  Surt overdrev* 
6410  Tidvis våd eng 
7140  Hængesæk 
7220  Kildevæld* 
7230  Rigkær 
9110  Bøg på mor 
9120  Bøg på mor med kristtorn 
9130  Bøg på muld  
9190  Stilkege-krat 
91D0  Skovbevokset tørvemose* 
91E0  Elle- og askeskov* 
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Bilag 1  
Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet 
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan 
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af 
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens 
bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)  Skovrejsning 
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre KIRKBI Invest A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund. Peter 

Vind Larsen, peter.vind.larsen@kirkbi.com, tlf: 4019 
5152  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson KIRKBI Invest A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund. Peter 
Vind Larsen, peter.vind.larsen@kirkbi.com, tlf: 4019 
5152  

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives 
anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Hammer Møllevej 8 og 10, 7173 Vonge 
Mat.nr: 
1A, 4L, 4O. 1D Haugstrup By, Ø. Nykirke 
3FQ, 9P Vonge By, Ø. Nykirke  

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel 
den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) 

 Vejle 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For 
havbrug angives anlæggets placering på et søkort. 

 Se kort 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). 

 Se kort. 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter (VVM). 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv 
punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 X    Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
Pkt. 1d – tilplantning. 

Projektets karakteristika  Tekst  
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter 
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. 
og ejerlav 

Købsaftale er underskrevet – 31/12-2022 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige 
samlede bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

Skov 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og 
i givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

 Ca. 73,1ha ønskes nyplantet  

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 

Affald: Begrænset mængde planteemballage. 
Etableringstidspunkt: 2023 (når tilladelse foreligger). 
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Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 
Projektets karakteristika  Tekst  
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

 Ingen 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 
driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

 Begrænset mængde planteemballage. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?    x   
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?    x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 

10 
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?     Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, 

der ikke vil kunne overholdes. 
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?    x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 

12. 
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?     Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-

dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?    x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 

14. 
Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?  x   Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-

konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger eller 
bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

    Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? 

   x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de 
pågældende vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? 
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, 
projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse oplysninger. 

    Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   x Hvis »ja« angives omfang og forventet 
udbredelse. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet 
udbredelse. 
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22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning 
som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og 
omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

   X   

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?  x   Der er ikke lokalplan for området. I henhold til 

kommuneplanen er ca. 4 ha beliggende i 
skovrejsning uønsket. Der søges hermed om 
dispensation. 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

   x 
 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

   x   

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? 

   x   

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?    x   
Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

   x   

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af 
en rejst fredningssag? 

   x   

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

     Findes i umiddelbar tilknytning til 
skovrejsningsarealet. Bl.a. mod nordøst. Der 
vil ikke blive plantet i beskyttet natur. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?    x  Har ikke kendskab til nogen. 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.     Dele af arealet er omfattet af fredning. 

Sammenfaldende med areal, der er udpeget 
som skovrejsning uønsket. Der søges om 
dispensation fra dette. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

    Dele af arealet er omfattet af Natura-2000. 
Der søges om tilladelse iht. denne udpegning. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af 
vandområder eller grundvandsforekomster? 

   x Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er 
tale om. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

 x    Mindre del, nærmest Vonge by, er udpeget 
som område med særlig 
drikkevandsinteresser. 

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?    x   
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 

   x   

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, 
er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? 

   x  Hvis »ja« angiv om projektet kan forenes med 
risikostyringsplanen for området. 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 

   x   

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?    x   
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 
projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte 
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foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

 

 

Dato: 1/7, 2022_____________________  

Bygherre/anmelder: KIRKBI Invest A/S, Peter Vind Larsen  

 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de 
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig 
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets 
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret 
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne 
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en 
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres 
dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af 
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 
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