
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

VVM-screeningsafgørelse – Rydning af skov

Varde Kommune har modtaget din anmeldelse om rydning af ca. 1,08 ha 
ikke-fredskovspligtig skov på matr.nr. 8b Agersnap By, Ølgod. 
Projektarealet er markeret med lyseblå ramme på vedlagte kortbilag. 

Sagsfremstilling
Du ønsker at rydde ca. 1,08 ha skov. Arealet ligger i dag som ekstensivt 
drevet skov med minimal pleje. Der findes flere større egetræer og 
rødgran. De midaldrende træer kunne være mulige yngle- eller 
rasteområder for flagermus. Der er i skoven en del døde træer i naturligt 
henfald. Ved besigtigelse den 20. oktober 2021 og 4. november 2021 blev 
der fundet enkelte spættehuller, aktiv grævlingegrav, et par rævegrave og 
rød skovmyrebo. Der er en del mosser på både de døde og levende 
træstammer. 

Det er kommunens indtryk, at der ikke har været renafdrift på arealet, men 
at der har været plukhugst/stormfald, og at der i den forbindelse er sket 
selvforyngelse af skoven. Dette stemmer meget fint overens med, at du 
ved besigtigelsen den 20. oktober 2021 oplyste, at tidligere ejer med jævne 
mellemrum fældede enkelte træer. 

Arealet ønskes ryddet med henblik på at ændre anvendelsen fra skov til 
landbrugsjord. 

VVM-screening
Varde Kommune har, på grundlag af projektets karakteristika og placering 
samt kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning, vurderet de 
miljømæssige problemstillinger forbundet med etablering og drift af det 
ansøgte projekt.

Varde Kommune har på baggrund heraf truffet afgørelse om, at rydning af 
skoven på matr.nr. 8b Agersnap By, Ølgod medfører krav om udarbejdelse 
af miljøkonsekvensrapport i medfør af reglerne i miljøvurderingsloven, 
jævnfør bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020, idet projektet kan give 
anledning til væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen er vedlagt som bilag. 

Huibert van Dorp
Agersnapvej 18
6870 Ølgod

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde
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Vurdering
Varde Kommune har truffet afgørelse om, at skovrydning på de ønskede 
ca. 1,08 ha medfører krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Kommunen vurderer, at skovarealet kan have en væsentlig værdi for dyre- 
og plantelivet, som ikke umiddelbart kan erstattes af intensivt drevet 
landbrugsjord. Dele af bevoksningen består af ældre træer, der kan være 
yngle- eller rastelokalitet for arter af flagermus, og arealet ligger centralt i 
et område med store naturmæssige sammenhænge, - herunder mindre 
skovarealer, læhegn og 2 mindre ådale med engarealer. Skoven har 
således en væsentlig værdi som bindeled til omkringliggende beskyttede 
naturarealer, beplantninger og læhegn, og skoven øger den samlede 
naturværdi og biodiversitet i de økologiske korridorer langs de to ådale. 
Skovrydning kan derfor umiddelbart medføre et væsentligt tab af 
naturindhold i området, ligesom rydning af skov ikke er i 
overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer om Grønt 
Danmarkskort.

Samlet set vurderes, at rydningsprojektet kan give anledning til væsentlig 
indvirkning på miljøet. Rydning af skoven kræver derfor en 
miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse).

Miljøkonsekvensrapport
Det er lodsejer, der skal sørge for udarbejdelsen af en 
miljøkonsekvensrapport. 

Miljøkonsekvensrapporten skal altid indeholde de oplysninger, som er 
nævnt i miljøvurderingslovens § 20, stk. 2 jf. bilag 7, herunder overvejelser 
om såvel de direkte som indirekte påvirkninger – i den forbindelse skal 
også sekundære, kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende og 
midlertidige påvirkninger beskrives. I beskrivelsen skal ikke blot indgå 
oplysninger om de negative miljøpåvirkninger, men også en beskrivelse af 
miljømæssigt positive påvirkninger. 

Klagebestemmelser og klagefrist
Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad du skal gøre, hvis du 
ønsker at klage. 

Screeningsafgørelsen kan påklages jævnfør § 49 i miljøvurderingsloven.

Databeskyttelse
Varde Kommune skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om 
dig, ligesom vi skal give dig en række oplysninger. Se venligst vedlagte. 
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Baggrund for screeningsafgørelsen
Da rydning af skov med henblik på omlægning til landbrugsdrift er opført 
på bilag 2. nr. 1d i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020, er 
projektet omfattet af §§ 16 og 21. Det betyder at projektet skal vurderes 
ud fra udvælgelseskriterierne i bilag 6. Vurderes det, at projektet kan få en 
væsentlig indvirkning på miljøet ud fra kriterierne, skal der laves en 
miljøkonsekvensrapport. VVM-direktivet er implementeret i 
miljøvurderingsloven. 

Det videre forløb
Hvis afgørelsen ikke bliver påklaget inden klagefristens udløb, vil Varde 
Kommune afgive en udtalelse om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal fremlægge i 
miljøkonsekvensrapporten, jf. afsnittet ovenfor vedrørende 
miljøkonsekvensrapport. 

Eventuelle spørgsmål til denne afgørelse kan rettes til mig.

Med venlig hilsen

Kirsten Forst Hansen
Sagsbehandler

E kifh@varde.dk
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Der er sendt kopi af dette brev til:
Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København,V 
(landbrugsloven@lbst.dk og planter@lbst.dk). 
Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen, 
(dnvarde-sager@dn.dk). 
Friluftsrådet (sydvestjylland@friluftsraadet.dk). 
Landboretligt Udvalg, att. Holger Bjørnskov (hob@jlbr.dk). 
Landboretligt Udvalg, att. Laila Kubel Madsen (lkm@lrs.dk).
Sagro, att.: Stine Bundgaard Pedersen (sbp@sagro.dk) 
Miljøstyrelsen, (mst@mst.dk). 
Naturstyrelsen Blåvandshuk (blh@nst.dk). 
Dansk Ornitologisk Forening, Varde, (varde@dof.dk). 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V., 
(natur@dof.dk). 
ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde, 
(post@arkvest.dk).

Bilag:
Klagevejledning
Databeskyttelse
Screening
Kortbilag i 1:10.000
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Klagevejledning
Screeningsafgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for 
så vidt angår retlige spørgsmål jævnfør § 49 og § 50 miljøvurderingsloven, 
af:

 Miljø- og fødevareministeren 
 Enhver med retlig interesse i sagens udfald
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerin-
teresser inden for arealanvendelsen, når foreningen eller organisationen 
har vedtægter eller love, og har vedtægter eller love, som dokumente-
rer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer 

Klagefristen udløber 4 uger efter den 19. november 2021, hvor 
afgørelsen annonceres på Varde Kommunes hjemmeside.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Kla-
gen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgi-
vet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du kla-
ger, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-
portalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, som du finder via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.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 Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 6800 
Varde eller på e-mail til vardekommune@varde.dk. Varde Kommune vide-
resender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har 
således opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder fra afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse 
med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:vardekommune@varde.dk
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Databeskyttelse

Varde Kommune indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse 
med behandlingen af din henvendelse eller sag. Varde Kommune har 
ansvaret for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt. Du kan 
kontakte os på mail vardekommune@varde.dk, telefonnummer 79946800, 
eller adressen Bytoften 2, 6800 Varde. 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Varde Kommune behandler 
om dig, og hvordan de behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte 
oplysninger og at få slettet oplysninger, hvis de ikke længere skal bruges. 
Endelig har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger 
begrænses. 

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på mail vkdpo@varde.dk 
angående spørgsmål om behandling af oplysninger og om rettigheder i 
henhold til databeskyttelsesforordningen. 

Du kan klage til Datatilsynet over Varde Kommunes behandling af dine 
personoplysninger på mail dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 
28, 5., 1300 København K.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på 
www.vardekommune.dk
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