
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Afgrænsningsudtalelse til udarbejdelse af 
miljøkonsekvensrapport af rydning af skov på matr.nr. 9f 
Toftnæs By, Alslev

Sagro I/S har på vegne af Stanstorp Dairy ApS indsendt oplysninger til 
Varde Kommune til brug for kommunens gennemførelse af VVM-screening 
af en skovrydning, der er foretaget på matr.nr. 9f Toftnæs By, Alslev. 

Rydning af skov med henblik på omlægning til landbrugsdrift er opført på 
bilag 2, nr. 1d i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
Kommunen har derfor gennemført en screening af projektet. Kommunen 
har på den baggrund vurderet, at rydning af skoven antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16.

Der er derfor krav om en miljøvurdering, og der skal derfor udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport (VVM) i forbindelse med anmeldelse af 
skovrydningen på matr.nr. 9f Toftnæs By, Alslev.

Som grundlag for det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten har 
kommunen udarbejdet nærværende udkast til afgrænsningsudtalelse.
 
Udkast til en sådan udtalelse skal fremsendes i 14-dages høring hos berørte 
myndigheder og forelægges offentligheden. 

Indledning
Sagro I/S har på vegne af Stanstorp Dairy ApS indsendt oplysninger til 
Varde Kommune til brug for kommunens gennemførelse af VVM-screening 
af ca. 12 ha ryddet skov på matr.nr. 9f Toftnæs By, Alslev. Figur 1.1 viser 
projektarealets udstrækning. 

Ifølge miljøvurderingslovens bestemmelser må projekter, der kan forventes 
at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ikke påbegyndes, før 
myndigheden skriftligt har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet 
efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet. I dette tilfælde 
er skovrydningen dog gennemført, før projektet blev anmeldt til 
kommunen. 

Projektet er af kommunen screenet for VVM-pligt, idet projektet optræder 
på lovens bilag 2, pkt. 1d. Varde Kommune vurderer, at der er krav om 
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miljøvurdering (VVM) og udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport på 
grund af mulige væsentlige miljøpåvirkninger, jf. screeningsskema i 
kommunens screeningsnotat af 8. juni 2021.

Varde Kommune skal, jf. miljøvurderingslovens § 23, forud for ansøgers 
udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten afgive en udtalelse om, hvor 
omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som ansøger skal 
fremlægge i miljøkonsekvensrapporten.

Figur 1.1. Oversigtskort med indtegning af projektområdet. 

Ifølge miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, pkt. 2 skal kommunen foretage 
en høring af offentligheden og berørte myndigheder, før der tages stilling til 
afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Varde Kommune har i denne forbindelse vurderet, at der i denne sag ikke 
er nogen berørte myndigheder. Vurderingen skyldes blandt andet, at 
projektet ikke kræver tilladelse fra andre myndigheder. Et udkast til 
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udtalelsen forelægges for offentligheden ved annoncering på kommunens 
hjemmeside, så offentligheden kan komme med bemærkninger til 
afgrænsningen.

Efter høringsfristens udløb fremsender Varde Kommune en tilrettet 
afgrænsningsudtalelse til ansøger, hvorefter bygherre udarbejder 
miljøkonsekvensrapporten.

Den endelige miljøkonsekvensrapport sendes i høring hos offentligheden og 
eventuelle berørte myndigheder i otte uger. Samtidig vil 
miljøoplysningerne, der indgår i miljøkonsekvensrapporten, også blive 
offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Projektbeskrivelse
Der er ryddet ca. 12 ha skov på matr.nr. 9f Toftnæs By, Alslev. Rydningen 
er foretaget med henblik på anvendelse af arealet til agerjord. Sagro har 
oplyst, at der var tale om et kunstigt tilplantet plantage-areal, der 
udelukkende har været i fyr og delvis rødgran. Ud fra træernes størrelse, 
virker det ifølge Sagro usandsynligt, at træerne på arealet har været 90 år 
gamle. I givet fald må de have groet usædvanlig langsomt.  

Varde Kommune har i den anledning foretaget en gennemgang af luftfotos 
over projektarealet. Det vurderes, at næsten hele projektarealet på 
luftfotos fra 1945 er skovdækket med anslået mindst 20 år gammel skov. 
Det tværgående areal mod nord var hede, der siden er tæt tilgroet – 
sandsynligvis med bjergfyr. Det vurderes at være naturligt tilgroet hede. 

Efter luftfotos at dømme henlå projektarealet indtil år 2018 som ekstensivt 
drevet skov med minimal pleje. På luftfoto fra 1945 - 1976 er der skov på 
hele arealet. På luftfoto fra 1980 er skoven ryddet på et ca. 1,5 ha stort 
areal i den sydvestlige del af skoven, men på luftfoto fra 1985 er det 
ryddede areal gentilplantet. Fra 1985 – 2017 er der igen skov på hele 
arealet. På luftfoto fra 2018 er hele arealet ryddet. 

På de lave målebordsblade fra 1928 - 1940 er arealet ligeledes indtegnet 
med skovsignatur. Bevoksningen på langt størstedelen af arealet har været 
mindst 95 år gammel, mens et areal på ca. 0,65 ha er hede, der er 
naturligt tilgroet siden 1945, og et ca. 1,5 ha stort areal er med kun godt 
40 år gamle træer.

Ved rydningen i 2018 bestod arealet overvejende af nål, men med et 
mindre løvtræsområde længst mod syd. Herudover ses flere steder 
enkelttræer af løv i bevoksningen. Det vestligste nord-sydgående 
skovstykke bestod altovervejende af nåleskov. Skovbrynet mod syd bestod 
af løvtræer. Det østligste nord-sydgående areal bestod ligeledes 
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overvejende af nål. Der var dog en del løv i det nordøstligste hjørne, på 
begge sider af vejen gennem området og i det østligste skovbryn. Det 
tværgående areal mod nord var tæt tilgroet – sandsynligvis med bjergfyr. 
Det vurderes at være naturligt tilgroet hede. De sydligste 0,6 hektar bestod 
udelukkende af løvtræer.

Afgrænsning og miljøkonsekvensvurdering
Formålet med denne afgrænsningsudtalelse er at afgrænse 
miljøkonsekvensrapportens omfang, samt at fastlægge metoden for 
miljøvurdering og miljøkonsekvensrapportens detaljeringsgrad for de 
miljøparametre, som skal vurderes nærmere.

Formålet med en miljøkonsekvensvurdering er, at der under inddragelse af 
offentligheden tages hensyn til projektets sandsynlige væsentlige 
indvirkning på miljøet. Her anvendes miljøvurderingslovens brede 
miljøbegreb, som omfatter den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, 
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker 
og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- 
og naturskabte katastroferisici og ulykker, ressourceeffektivitet, samt det 
indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Både positive og negative 
miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingen. 

Valg af alternativer 
Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte en kort skitsering af grunden til at 
vælge det/de alternativer, der har været behandlet. Dette fremgår af 
miljøvurderingslovens bilag 4, pkt. h.

Hovedforslaget, der indgår i miljøvurderingen, er det scenarie, hvor 
skovrydningen godkendes. Eneste alternativ, der vil indgå i 
miljøvurderingen, er referencescenariet, hvor skovrydningen ikke 
godkendes. Det vil i dette tilfælde sige et scenarie, hvor der genrejses skov 
på de 12 ha.

I miljøvurderingen behandles således følgende alternativer:

 Hovedforslaget: Skovrydningen godkendes. 
 Referencescenariet: Skovrydningen godkendes ikke, og der 

genrejses skov.

Referencescenariet skal i miljøkonsekvensvurderingen beskrives og belyses, 
så miljøpåvirkningerne fremgår særskilt, og så forskellen på de to scenarier 
tydeligt fremgår.
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Sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger
Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold er udarbejdet på 
grundlag af indsendte oplysninger modtaget den 27. maj 2021. 

Varde Kommune har som led i afgrænsningen foretaget en screening af 
projektet og har vurderet, at følgende miljøemner skal indgå i 
miljøkonsekvensrapporten: 

 Påvirkning af landskabet 
 Påvirkning af kulturarv – beskyttede diger
 Påvirkning af grundvand og drikkevand 
 Påvirkning af biologiske mangfoldighed, flora og fauna; herunder 

Natura 2000-områder, fredede og beskyttede dyrearter, beskyttede 
naturtyper, vandløb og Grønt Danmarkskort, - herunder økologiske 
forbindelser.

Kumulative påvirkninger skal indgå, hvor der i miljøkonsekvensvurderingen 
identificeres relevante kumulative forhold. 

For de øvrige miljøparametre er det vurderet, at der ikke vil være 
sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Øvrige miljøparametre indgår 
derfor ikke i miljøkonsekvensvurderingen af projektet og dermed ikke i 
miljøkonsekvensrapporten.

Miljøkonsekvensrapportens indhold – miljøparametre og 
datagrundlag
Kravene i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 om 
miljøkonsekvensrapportens indhold skal opfyldes. Nærværende 
afgrænsningsudtalelse skal ligge til grund for rapporten. 

Miljøkonsekvensrapporten skal struktureres, så det tydeligt fremgår, at 
kravene til rapportens indhold jf. miljøvurderingslovens bilag 7 er opfyldt:

1. En beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, 
udformning, dimensioner og andre relevante særkender mv.

2. Der skal i rapporten redegøres for det ansøgtes forhold til anden 
planlægning, herunder statens vandplanlægning jf. gældende 
Vandområdeplan 2015-2021 og basisanalyse for næste 
Vandområdeplan 2021-2027. Der skal redegøres for, om det ansøgte 
medfører forringelse af vandforekomsternes tilstand, således at 
målsætningen for vandområderne ikke kan opfyldes. Ligeledes skal det 
i miljøkonsekvensrapporten redegøres for, om det ansøgte medfører 
forringelse for Natura 2000-områder og bilag IV-arter. Det ansøgtes 
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forhold til øvrig relevant planlægning såsom kommuneplan og 
sektorplaner skal beskrives i miljøkonsekvensrapporten.

3. I nedenstående tabel gennemgås de miljøparametre, som vurderes at 
skulle indgå i miljøkonsekvensvurderingen, samt datagrundlaget, som 
forventes tilvejebragt og anvendt i miljøkonsekvensvurderingen. Varde 
Kommune skal hertil specificere, at både negative og positive 
miljøpåvirkninger skal indgå i vurderingen.

Miljøparam
etre – 
forhold der 
ønskes 
beskrevet 

Datagrundlag Uddybning

Landskab Kommunens 
landskabskarakterkortlægni
ng.

Det sydvestlige hjørne af 
arealet er udpeget som 
større uforstyrret landskab. 
Store dele af det åbne land 
er i dag påvirket af større 
trafikanlæg, master, 
vindmøller eller store 
produktionsanlæg. Det er 
derfor kun få steder muligt 
at opleve et uforstyrret 
landskab uden dominerende 
eller støjende anlæg og 
aktiviteter. Disse områder 
skal skånes mest muligt for 
støjende anlæg og 
aktiviteter. 

Projektarealet ligger i 
dallandskab, 
landbrugslandskab og 
overgangslandskab. 

Arealet indgår delvist i 
landskabskarakterområde 
Esbjerg Bakkeø, der er 

Vurdering af skovrydningens 
påvirkning af de landskabelige 
interesser.
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særligt karakteriseret ved et 
stort homogent 
landbrugslandskab i stor 
skala med mulighed for 
lange kig i området og til 
nabokarakterområder.

Arealet indgår delvist i 
landskabskarakterområde 
Varde Ådal Vest, der er 
særlig karakteriseret ved et 
meget åbent, ubebygget og 
enkelt sammensat 
dallandskab. Fra nord og 
syd slutter mindre ådale sig 
til Varde Ådal. 

Besigtigelse og 
landskabsbeskrivelser.

Vand – 
Grundvand

Påvirkning 
af 
grundvand
sforekomst
er

Tilgængelige data om 
områdets 
grundvandsforhold, 
herunder fra Jupiter-
databasen, potentialekort og 
sårbarhedsbeskrivelser fra 
Miljøstyrelsen.

Vandområdeplan 2015-
2021.

Basisanalyse for 
Vandområdeplan 2021-
2027.

Beskrivelse af områdets 
grundvandsforekomster og 
målsætning for disse. 

Oplysninger om og vurdering 
af grundvandets sårbarhed før 
og efter rydningen af skoven, - 
herunder om skovrydningen på 
sigt kan føre til forøgelse af 
grundvandets belastning af 
pesticider og nitrat.

Vurdering af, om 
skovrydningen har medført en 
forringelse af tilstanden af 
grundvandsforekomsters 
tilstand eller hindrer opfyldelse 
af fastlagte miljømål for 
forekomsterne. 

Vand - 
Drikkevand
sinteresser

Næsten hele det ryddede 
areal er udlagt som område 
med særlige 
drikkevandsinteresser, 
ligesom en del af arealet er 
udlagt som nitratfølsomme 
og sprøjtemiddelfølsomme 

Beskrivelse af områdets 
drikkevandsinteresse og 
vurdering af om projektet kan 
påvirke drikkevandsinteresser.
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indvindingsområder. Der er 
ingen drikkevandsboringer i 
nærheden.

Skovrejsni
ng – 
Fredskov 
og læhegn 
fredskov

Næsten hele området er 
beliggende i et område, 
hvor skovrejsning er ønsket.

Mod vest ligger en mindre 
smal stribe fredskov, 
ligesom der er flere læhegn 
omkring projektarealet.

Vurdering af skovrydningens 
påvirkning af 
kommuneplanens mål for 
skovrejsning.

Beskyttede 
diger

I skel mod vest er 
registreret et beskyttet dige. 

Vurdering af skovrydningens 
påvirkning af digets 
kulturhistoriske, landskabelige 
og biologiske værdi. 

Natur – 
Grønt 
Danmarks
kort, 
Natura 
2000, 
fredede og 
beskyttede 
arter, 
beskyttede 
naturtyper

Projektarealet indgår i 
kommuneplanens udpegning 
af Grønt Danmarkskort som 
areal med status som 
Eksisterende 
natur/Eksisterende 
økologisk forbindelse. 
Projektarealet er desuden 
omgivet af arealer, der er 
udpeget til Grønt 
Danmarkskort som areal 
med status som Potentiel 
natur/Potentiel økologisk 
forbindelse og arealer med 
Eksisterende 
natur/Eksisterende 
økologisk forbindelse. På 
sådanne arealer kan der 
ifølge kommuneplanens 
retningslinje 20.6 ikke 
forventes tilladelse til 
byggeri, anlæg og andre 
projekter, der ikke er 
forenelige med 
naturbeskyttelsesinteressern
e.

Projektområdet støder mod 

Der skal på det bedst mulige 
faglige grundlag foretages en 
vurdering af, hvordan 
skovrydningen har påvirket 
områdets naturværdier. I 
vurderingen skal bl.a. indgå 
følgende:

Påvirkning af 
kommuneplanens mål og 
retningslinjer om Grønt 
Danmarkskort.

Sker der væsentlig påvirkning 
af Natura 2000-området? 
Herunder påvirkning af arter 
eller naturtyper fra 
udpegningsgrundlaget eller 
påvirkning af muligheden for 
at opnå/bevare en gunstig 
bevaringsstatus.

Naturtyperne og arterne skal 
således være stabile eller i 
fremgang.

Ifølge vejledningen til 
habitatbekendtgørelsen skal 
udtrykket ”væsentligt” tolkes 
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nord op til Natura2000 
område (habitatområde) og 
i forhold til de andre 
verdenshjørner ligger 
Natura 2000-området ret 
tæt på. 

I screeningen af 
skovrydningen er det 
vurderet, at det ryddede 
skovareal kan have haft en 
væsentlig værdi for dyre- og 
plantelivet, som ikke 
umiddelbart kan erstattes af 
intensiv drevet 
landbrugsjord. Arealet ligger 
centralt i et område med 
store naturmæssige 
sammenhænge, - herunder 
skov, hede og ådal med 
moser og overdrev. Skoven 
har således haft en 
væsentlig værdi som 
bindeled til omkringliggende 
beskyttede naturarealer, 
beplantninger og læhegn, - 
herunder også det 
omgivende Natura 2000-
område. Skovrydningen kan 
derfor umiddelbart have 
medført et væsentligt tab af 
naturindhold i området, 
ligesom den ikke er i 
overensstemmelse med 
kommuneplanens 
retningslinjer om Grønt 
Danmarkskort.

Varde Kommune har ikke 
noget konkret kendskab til 
dyrelivet i området. En 
række flagermusarter, som 
også er bilag IV-arter, har 
raste- eller ynglelokalitet i 
skov eller træer, og flere af 

objektivt, men skal samtidig 
også ses i forhold til de lokale 
miljø- og naturforhold i det 
konkrete Natura 2000-område. 
Det er en væsentlig påvirkning 
af Natura 2000-området, hvis 
en plan eller et projekt 
risikerer at skade 
bevaringsmålsætningen for det 
pågældende Natura 2000-
område.

Vurdering af om skoven 
rummede leve-, yngle- eller 
rastesteder for fredede eller 
beskyttede dyrearter.

Vurdering af rydningens 
påvirkning af fredede og 
beskyttede arter. 

For bilag IV-arter skal det 
konkret vurderes, om det 
ansøgte kan beskadige eller 
ødelægge yngle- og 
rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for bilag 
IV-arter (alle livsstadier), og 
om skovrydningen har påvirket 
områdets økologiske 
funktionalitet for mulige 
bestande af bilag IV-arter 
negativt.

Vurdering af påvirkning af § 3-
beskyttede arealer, - herunder 
eventuel øget 
næringsstofbelastning af 
tilstødende arealer.

I ovenstående vurderinger skal 
indgå data fra Danmarks 
Miljøportals Naturdatabase og 
andre relevante 
naturdatabaser som 



23-02-2022

Journalnr.: 1144/22
Sagsnr.: 20/8594
Ref.: Kirsten Forst Hansen

Side 10 / 12

disse arter kan forekomme i 
denne del af Varde 
Kommune. Arterne kan 
påvirkes ved træfældning og 
skovrydning. De ældre 
bevoksninger med både løv- 
og nåletræer kan således 
have været mulige yngle- 
eller rasteområder for arter 
af flagermus. Denne 
mulighed er yderligere 
sandsynliggjort af, at 
projektarealets omgivelser 
indeholder store områder 
med udyrket ådal og hede, 
der er velegnede som 
fourageringslokaliteter for 
flagermus.

Det er derfor muligt, at 
skovrydningen har påvirket 
områdets økologiske 
funktionalitet for mulige 
flagermusbestande i 
området negativt.

NaturBasen og DOF-basen 
samt oplysninger fra Natura 
2000-planen, Natura 2000- 
basisanalysen og relevant 
faglitteratur såsom ”Dansk 
pattedyrsatlas” og 
Miljøstyrelsens 
artsbeskrivelser.

Afværgefor
anstaltning
er

Behov for 
afværgeforanstaltninger 
afklares i miljøvurderingen 
af de enkelte 
miljøparametre.

Vurdering af eventuelle 
afbødende foranstaltninger, 
samt behov og metode for 
overvågning.

Kumulative 
effekter

Kumulative effekter 
afdækkes i miljøvurderingen 
af de enkelte 
miljøparametre og samlet 
set. 

Vurdering af evt. kumulative 
effekter af 
miljøpåvirkningerne. 

Miljøparametre, der ikke indgår i miljøkonsekvensvurderingen
De emner, som ved afgrænsningen er taget ud (emner der vurderes ikke at 
kunne have en væsentlig miljøpåvirkning), vil ikke blive behandlet 
yderligere i miljøkonsekvensrapporten, selvom en ikke væsentlig påvirkning 
kan forekomme.

Spørgsmål og administrative forhold
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Afgørelser fra andre myndigheder
Skovrydningen kræver ikke afgørelser fra andre myndigheder. 

Spørgsmål kan rettes til
Spørgsmål kan rettes til Varde Kommune, att.: Kirsten Forst Hansen pr. 
mail kifh@varde.dk eller pr. telefon 7994 7112.

Høring af afgrænsningsudtalelse
Tidsfristen for høring af offentligheden udløber den 10. marts 2022, hvor 
udkastet til afgrænsningsudtalelse har været annonceret på Varde 
Kommunes hjemmeside i 14 dage. 

Videre forløb
Efter høringsfristens udløb fremsender kommunen tilrettet 
afgrænsningsudtalelse til bygherre, hvorefter bygherre udarbejder 
miljøkonsekvensrapporten. Den endelige miljøkonsekvensrapport sendes i 
høring hos offentligheden og eventuelle berørte myndigheder i 8 uger. 
Samtidig vil miljøoplysningerne, der indgår i miljøkonsekvensrapporten, 
også blive offentliggjort. 

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.

Med venlig hilsen

Kirsten Forst Hansen
Sagsbehandler
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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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