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Ansøger og dennes rådgiver 

 

 

 

 

 

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af 

(udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) skovrejsningsprojekt på 

matrikel 8x, Spragelse By, Herlufmagle hørende til Spragelsevej 68, 

4160 Herlufmagle 

 

 

Afgørelse 

 

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter 

screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 973 af 

25/06/2020). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning på matrikel 

4c, Gelsted By, Herlufmagle ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. 

Derfor skal der ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-

redegørelse – udarbejdes Vurdering af Virkninger på Miljøet). Afgørelse 

annonceres d. 28/9 2021. 

 

 

Nærmere redegørelse 

 

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er 

omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering 

af planer, programmer og af konkrete projekter.  

 

Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 1376 af 

21/06/2021 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete 

projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter. Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening, 

der også indgår i vurderingen. 

 

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte skovrejsning ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder at skov som udgangspunkt er 

en miljøvenlig arealanvendelse, og at den konkrete skov ikke vil påvirke 

natur negativt. 

 

 

Projektets karakteristika 

 

Ansøger ønsker at etablere natur i form af en 2,4 ha skov med forskellige 

hjemmehørende løvtræer, bryn og stier. Den indbyrdes planteafstand vil 

omtrentlig være 1,5 x 1,4 m, og skoven etableres på mark i omdrift jf. 

anmeldelse, screeningsskema og skovkort/ beplantningsplan (se kort 

næste side).  
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Projektets placering og potentiel indvirkning 

 

Skovrejsningen ønskes placeret 2,8 km nordøst for Herlufmagle og 0,4 km 

syd for Tybjerglille Bakker på matrikel 8x, Spragelse By, Herlufmagle 

hørende til Spragelsevej 68, 4160 Herlufmagle. Hele området er jf. 

kommuneplanen udpeget som ”ønsket” i forhold til skovrejsning. 

Beliggenhed af skovrejsningen er markeret med gult på kort herefter. 

 

 
 

 
Skovkort - fra ansøgning  

I skoven vil eg primært blive valgt, derefter bøg, ahorn, rødel og fuglekirse-

bær og skovæble. I skovbrynene vil blive anvendt eg, naur, fuglekirsebær, 

rdøel, skovæble, mirabel, hassel, tjørn, benved, kvalkved og hæg 
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I kommuneplanen er hele arealet udpeget som ”jordbrugsområde” og som 

område liggende op af natur, hvorfor her kan udvikles og skabes 

sammenhæng mellem natur. Endelig er størstedelen af området udpeget 

som potentielt egnet til genskabelse af vådområde. Skovrejsningen er ikke 

i konflikt med disse udpegninger.  

 

Med tiden ønskes rejst skov på to afdelinger. Afdeling 1 mod nordvest, 

hvortil der søges nu, og afdeling 2 på ca. 0,8 ha mod sydøst, der ligger i et 

område, regionen har registreret på vidensniveau 1 i forhold til 

jordforurening. Der har på den sydlige del af ejendommen og ejendommen 

syd herfor foregået forskellige aktiviteter, der kunne have forurenet jorden.  

 

Det er under afklaring, om der er krav om tilladelse efter 

jordforureningslovens § 8 til skovrejsning i afdeling 2 på V1-området, idet 

arealet ligger indenfor indvindingsopland for almen vandforsyning og OSD-

område. Hvis der er krav om § 8 tilladelse, vil det herigennem blive sikret, 

at skovrejsningen ikke vil være fordyrende for en eventuel senere indsats 

fra Region Sjællands side, i forhold til grundvand og eventuelt nærliggende 

målsat overfladevand. Hvis der skal flyttes jord, vil kommunen under alle 

omstændigheder stille krav om, at der forinden skal foreligger en godkendt 

jordhåndteringsplan. Herved vil det blive sikret, at der ikke ved 

jordhåndtering sker en forværring af forureningssituationen på arealet. 

 

Afhængig af ovenstående afklaring er det kommunes vurdering, at 

skovrejsning i begge afdelinger samlet heller ikke vil resultere i pligt til 

udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.  

 

Denne vurdering er selvfølgelig under forudsætning af, at andre forhold 

ikke ændrer sig i mellemtiden. Kommunen har screenet for såvel afdeling 1 

som for afdeling 1 og 2 som samlet projekt.  

 
Skovrejsning i afdeling 1 i forhold til beskyttede naturtyper, Torpe Kanal 

som del af Natura-2000-område nr. 163 samt v1-kortlagt areal. 
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Beskyttet natur og lign. i nærheden  
 

Vandløbet Torpe Kanal løber lige nord for matriklen, og nord for dette 

vandløb er tillige en eng. Dette vandløb og engen er naturtyper, der ikke 

må foretages tilstandsændringer i jf. naturbeskyttelseslovens §3. Der er et 

arbejdsbælte omkring Torpe Kanal på 5 til 8 meter, jf. vandløbsregulativet 

til dette vandløb - og dermed mellem den ønskede skovrejsning og 

naturtyperne.  

Der er et sten- eller jorddige i matriklens skel mod vest. Der må ikke 

foretages tilstandsændringer i diget jf. museumslovens §29a. 

Skovrejsningen etableres med respektafstand til diget.  

 

Skovrejsningsprojektet vurderes af kommunens Team Vand og Natur ikke 

at medføre væsentlige ændringer i vandløbet, engen eller diget - eller være 

i konflikt med de interesser, kommunen skal varetage omkring disse. 

 

Bilag-IV-arter og Natura 2000 

 

Umiddelbart nord for matriklen ligger Torpe Kanal. Torpe Kanal er en del af 

natura 2000-områdenr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, 

Holmegårds Mose og Porsmose. Torpe Kanal er habitat for Tykskallet 

Malermusling.  

 

I hele kommunen kan forekomme følgende arter knyttet til vandhuller eller 

vådområder: stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø. 

Skovrejsningen medfører ikke ændringer i vådområder. 

 

I hele kommunen kan også forekomme flere arter af flagermus. 

Skovrejsningen medfører ikke ændring i eksisterende bygninger og træer, 

den kan omvendt muligvis på længere sigt bidrage med levesteder til 

flagermus.  

 

Her plantes alene på arealer, der nu er i omdrift. De umiddelbart 

omgivende arealer er enten mark, dige, vej og arbejdsbælte og bræmme 

langs Torpe Kanal. Kommunens Team Vand og Natur har derfor vurderet, 

at skovrejsningen ikke vil have negativ påvirkning på af Torpe Kanal som 

del af Natura-2000-området, bestanden af Tykskallet Malermusling eller de 

bilag-IV-arter, der kan findes i hele kommunen negativt. 

 

 

Hydrologi 

 

Hele skovrejsningsområdet vil ligge på område med særlige 

drikkevandsinteresser. Den ansøgte skov vil som minimum antages at yde 

samme beskyttelse af grundvandet som areal i omdrift. Skovrejsningen 

antages ikke at ændre væsentligt på overfladeafstrømningen. 
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Øvrige potentielle forhold, der skal screenes for jf. lovbek. nr. 973 af 

25/06/2020, vurderes ikke relevante for den konkrete skovrejsning. 

 

 

Klagevejledning og annoncering 

 

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 

49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de 

rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.  

 

Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, 

www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have 

modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså 

senest den 26. oktober 2021. Det er en betingelse for nævnets behandling 

af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. (privatpersoner). 

Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen er registreret.  

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke 

må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53. 

 

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen 

rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen. 

 

 

Kommentar fra Næstved Kommune til ansøgers udfyldte 

ansøgningsskema  

 

Ansøgningsskema og bekendtgørelse 

Ansøger har anvendt skema fra Bek. 1832 af 16-12-2015. Kommunen 

bemærker at gældende bekendtgørelse er 1376 af 21/06/2021, samt at 

skemaet længe og i flere bekendtgørelser her imellem har været 

anderledes. Der er således af ansøger ikke taget stilling til følgende 

spørgsmål i nu gældende bekendtgørelse:  

- 38 Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget 

som område med risiko for oversvømmelse. 

- 39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er 

udpeget som risikoområde for oversvømmelse?  

 

Kommune bemærker tillige at spørgsmål 24 er besvaret med ”ja” – det bør 

svares med et ”ikke relevant”, da her ikke er en lokalplan. 

 

Manglerne anser kommunen dog som mindre væsentlige i forhold til det 

konkrete skovrejsningsprojekt, hvorfor vi har behandlet sagen på det 

foreliggende. 

 

Jordforurening 

Jævnfør jordforureningsloven, § 71, gælder som ved alt gravearbejde: Hvis 

der ved gravearbejde konstateres uforudset forurening i jorden, skal 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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arbejdet det pågældende sted standses, og kommunen skal kontaktes. 

Arbejdet det pågældende sted må herefter først fortsætte, når kommune 

og Region Sjælland har accepteret dette – eventuelt efter ændret 

kortlægning og tilladelse efter jordforureningslovens § 8 – hvis ny situation 

betyder, at det vurderes nødvendigt. Når arealet er V1-kortlagt er der 

mistanke om forurening på grund af viden om tidligere muligt forurenende 

aktiviteter, men der er ikke konkret viden om forurening, hvorfor alle 

forureninger i princippet er uforudsete. 

 

Som det fremgår af ovenstående vil eventuel skovrejsningen i afdeling 2 s 

påvirkninger i relation til jordforurening blive vurderet og håndteret i 

forbindelse med en eventuel § 8-tilladelse eller i forbindelse med 

jordhåndteringsplanen.    

 

Andre forhold 

Kommunen retter opmærksomheden på, at der langs Torpe Kanal jf. 

vandløbsregulativ nr. 56 Torpe Kanal skal være et arbejdsbælte på 5 m.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Planlægger 

Lars Kristian Laustsen 

Næstved Kommune 

 
Kopi sendt til  

Danmarks Naturfredningsforening Næstved, naestved@dn.dk 
Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Næstved Museum, naestved@museerne.dk 
Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
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