
Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

VVM-screeningsafgørelse – Rydning af skov

Varde Kommune har den 11. oktober 2022 modtaget jeres anmeldelse 
vedrørende skovrydning på matr.nr. 143g Varde Markjorder. Varde 
Kommune sender hermed den samlede afgørelse af skovrydningen inkl. 
VVM-screening. Projektarealet er markeret med blå ramme på vedlagte 
kortbilag. 

Sagsfremstilling
Der søges om rydning af et mindre skovareal på ca. 0,7 ha. Luftfoto viser, 
at den sydligste del af arealet er tilplantet omkring 1983 eller 1984, den 
mellemste omkring 1990 og det nordligste stykke omkring 1995.  

Varde Kommune har ikke noget konkret kendskab til plante- og dyrelivet i 
området. 

Varde Kommune har vurderet, at der ikke findes beskyttelsesinteresser på 
arealerne, der vil have betydning for skovrydningen.

VVM-screening
Varde Kommune har truffet afgørelse om, at skovrydning på matr.nr. 143g 
Varde Markjorder ikke medfører krav om udarbejdelse af miljøkonsekvens-
vurdering i medfør af reglerne i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. nr. 1976 af 27. 
oktober 2021 (herefter miljøvurderingsloven), idet skovrydningen ikke 
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Screeningen er vedlagt som bilag. 

Vurdering
Varde Kommune har truffet afgørelse om, at der kan udføres skovrydning 
på det ønskede areal.

Kommunen vurderer, at skovarealet har en generel og begrænset værdi 
som levested for dyr og planter, og at arealet ikke har betydning som 
økologisk forbindelse.  

Rydning af skovarealet vil derfor umiddelbart kun vil være et begrænset 
tab af naturindhold i området, og der er ikke væsentlige naturinteresser, 
der hindrer skovrydningen, da der i skovstykket ikke er registreret § 3-
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beskyttede naturtyper eller andre væsentlige naturværdier som for 
eksempel arter, der figurerer på habitatbekendtgørelsens bilag IV. Med i 
kommunens vurdering er, at der er tale om en yngre skov. 

Samlet set vurderes rydningsprojektet ikke at få væsentlige indvirkninger 
på miljøet.

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. 

Baggrund for screeningsafgørelsen
Da rydning af skov med henblik på omlægning til landbrugsdrift er opført 
på bilag 2. nr. 1d i miljøvurderingsloven, er projektet omfattet af § 16. 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 miljøkonsekvensvurdering. VVM-direktivet er 
implementeret i miljøvurderingsloven. 

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 planter@lbst.dk). 
Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen, 
(dnvarde-sager@dn.dk). 
Friluftsrådet (sydvestjylland@friluftsraadet.dk). 
Landboretligt Udvalg, att. Jacob Carl (jca@tellus.dk). 
Landboretligt Udvalg, att. Laila Kubel Madsen, Nordre Boulevard 95, 6800 
Varde, (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
Screening
Kortbilag i 1:5.000
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Klagevejledning
Screeningsafgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for 
så vidt angår retlige spørgsmål jævnfør § 49 og § 50 miljøvurderingsbe-
kendtgørelsen, 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 18. november 2022, 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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