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Afgørelse: Ikke miljøvurderingspligt for skovrejsning på matr.nr. 24i og 23g Rutsker
Bornholms Regionskommune har den 20. juli 2020 modtaget en ansøgning med tilhørende bilag om
skovrejsning på dele af matriklerne 24i og 23g, Rutsker. Bornholms Regionskommune har yderligere modtaget
supplerende oplysninger den 23. september 2020. Ansøgningen er indsendt af konsulent Søren Remmer
Schmidt fra Skovdyrkerne Øerne på vegne af bygherre og lodsejer Mikael Mogensen. Konsulent Bjarke
Thomsen fra Skovdyrkerne Øerne har siden overtaget sagen.
Afgørelse
Bornholms Regionskommune har vurderet, at projektet ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger og
derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM-pligt). Afgørelsen er truffet i henhold til lov
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven)1 § 21, stk. 1.
I afgørelsen er der lagt vægt på følgende forhold:
 At projektet ikke strider mod den planlægningsmæssige anvendelse af området.
 At der ikke vurderes at være væsentlige miljøpåvirkninger af projektet.
 At projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000- områder eller potentielle yngleeller rasteområder for Bilag IV-arter.
 At skovrejsningen vurderes at kunne være med til at forstærke kystlandskabet med sprækkedal og
mosaik af skov inden for kystnærhedszonen.
 At der ikke er kendskab til yderligere projekter, der vil kunne medføre en kumulativ effekt.
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for tre år, efter den er meddelt, eller ikke har været
udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. miljøvurderingslovens § 39.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en
miljøvurderingsproces. Bygherre skal derfor sørge for, at de nødvendige tilladelser og dispensationer efter
anden lovgivning er indhentet, før projektets anlægsarbejde igangsættes.
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Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som ansøger har oplyst og på baggrund af de
miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres i forhold til
forudsætningerne, skal ansøger anmelde de påtænkte ændringer til kommunen, så kommunen kan vurdere,
om ændringen udløser krav om miljøvurdering.
Sagens oplysninger
Ansøgningen er indsendt i henhold til miljøvurderingslovens § 18, hvoraf det fremgår, at bygherre før
etablering, udvidelse eller ændring af projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2 skal indgive en skriftlig
ansøgning til den myndighed, der skal behandle ansøgningen.
Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, bilag 2, punkt 1d ’Landbrug, skovbrug og akvakultur’,
’Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse’. Kommunen er
myndighed.
Ved en screening foretager kommunen en vurdering efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 af, om
projektet må antages at kunne medføre en væsentlig påvirkning af miljøet og dermed er omfattet af krav om
miljøvurdering og tilladelse (tidligere betegnet VVM-pligt).
Bornholms Regionskommune har gennemført en screening efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.
Screeningen fremgår af screeningsskema, vedlagt som bilag 1. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 2,
mens oversigtskort fremgår af bilag 3 og skitse for skovrejsningen fremgår af bilag 4.
Projektbeskrivelse
Det anmeldte projekt har til formål at rejse skov på dele af matriklerne 24i og 23g, Rutsker. Skovrejsningen
søges finansieret af tilskudsordningen til privat skovrejsning under Landbrugsstyrelsen. Skovrejsningen består
af 2,19 ha løvskov. Skoven anlægges på begge sider af en eng beskyttet af naturbeskyttelseslovens2 § 3.
Projektet gennemføres af lodsejer Mikael Mogensen bistået af konsulent Bjarke Thomsen fra
Skovdyrkerforeningen Øerne.
Projektets miljøpåvirkninger
Bornholms Regionskommune har screenet projektet efter kriterierne på bilag 6 til miljøvurderingsloven, se
vedlagte screeningsskema. Herunder beskrives de væsentligste emner.
Skovrejsningen foregår i landzone og inden for kystnærhedszonen. Arealanvendelsen skifter fra landbrug til
skovbrug. Kystnærhedszonen er en planlægningszone og vedrører lokalplanlægning. Skovrejsningsprojekter
skal hverken have lokalplan eller landzonetilladelse. Vurderinger i kystnærhedszonen vedrører, om et anlæg
påvirker kystlandskabet. Landskabet i projektområdet er en sprækkedal med mosaik af mindre skove. Det
vurderes, at skovrejsningen ikke påvirker landskabet negativt.
Projektområdet ligger delvist inden for et udpeget skovrejsningsområde i Kommuneplan 2013. Projektområdet
ligger også inden for et udpeget interesseområde for natur, landskab og økologiske forbindelser.
Kommuneplanen er under revision, og i administrationens forslag til Kommuneplan 2020 er området for
nuværende fortsat delvist udpeget som skovrejsning ønsket og samtidig udpeget til potentiel økologisk
forbindelse. Derudover vil projektområdet komme til at ligge i en udpegning for særligt værdifulde landskaber.
Skovrejsningen vurderes at kunne være med til at forstærke landskabsværdierne – sprækkedalforløb med
mosaik af mindre skove, der understreger dalforløbet i landskabet
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Skovrejsningen ligger på begge sider af en eng beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det vurderes ikke
at påvirke § 3-naturen væsentligt, at skoven rejses så tæt på. Det vurderes heller ikke, at skovrejsningen
berører eventuel potentiel § 3-natur i tilknytning til engen, idet skoven rejses på højere beliggende
landbrugsjord, som heller ikke på historiske kort har eng-signatur.
Projektområdet er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område ligger 2,3 km
nord for projektområdet. Projektet påvirker ikke Natura 2000-områder.
Bornholms Regionskommune har ud fra oplysninger i Danmarks Naturdata (Danmarks Miljøportal) og
Naturbasen samt kommunens egne registreringer ikke kendskab til, at der er registreret forekomst af Bilag IVarter eller rødlistearter inden for projektområdet. Det vurderes heller ikke at være sandsynligt, at arealerne
rummer særlige levesteder for disse arter, idet arealerne dyrkes som landbrugsjord eller har været dyrket for
relativt få år siden.
Projektområdet ligger tæt på et grundvandsdannende opland for en aktiv vandværksboring. Skovrejsning vil
medvirke til en øget beskyttelse af drikkevandet og vurderes at kunne medføre en positiv påvirkning.
Samlet er det Bornholms Regionskommunes vurdering, at projektet vil resultere i positive, men ikke væsentlige
miljøpåvirkninger.
Høring
Ansøgningsskema og ansøgningsmateriale har været i høring hos berørte myndigheder fra 7. august 2020 til
21. august 2020. Bornholms Regionskommune har vurderet, at ud over kommunen selv er også Bornholms
Museum berørt myndighed, og der har derfor været foretaget høring af Bornholms Regionskommune samt
Bornholms Museum.
Afgørelsen er begunstigende for ansøger, og projektet foregår på ansøgers jord. Bornholms Regionskommune
vurderer, at der ikke er andre parter end ansøger. Der er på den baggrund ikke foretaget partshøring i sagen.
Offentliggørelse
Screeningsafgørelsen og det tilhørende screeningsskema samt ansøgningsskemaet offentliggøres på
Bornholms Regionskommunes hjemmeside www.brk.dk den 25. september 2020.
Klagevejledning
Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, jf.
miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.
Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et retligt spørgsmål. I korthed kan siges, at retlige spørgsmål
drejer sig om, hvorvidt reglerne i miljøvurderingsloven er overholdt.
Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt
landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra
afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.
Du klager via Klageportalen, som du kan finde link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside
www.naevneneshus.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem
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Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder,
foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms
Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i
Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
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 herom til den myndighed, de har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme om en klage efter miljøvurderingslovens § 49, stk. 1 skal have
opsættende virkning.
Du kan læse mere om gebyrordning og klage på Nævnenes Hus.
Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.

Venlig hilsen

Mette Nordvig Sonne
Miljøplanlægger
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