
 

 
Side 1 af 6 

 
 

 

 
Ansøger og dennes rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af 

(udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) skovrejsningsprojekt mellem 

Næstved Nord og Kalby Ris Skov. 

 

 

Afgørelse 

 

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter 

screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 1976 af 

27/10/2021). Vores konklusion er, at den ansøgte skovrejsning ikke vil 

have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en 

miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse – udarbejdes 

Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

 

Skovrejsningen berører matriklerne i skemaet. 

Matrikel nummer Adresse  

4b, Holsted By, Herlufsholm Skovallé 15, 4700 Næstved  

4u, Holsted By, Herlufsholm Skovallé 15, 4700 Næstved  

5b, Holsted By, Herlufsholm  Skovallé 17, 4700 Næstved 

6dr, Holsted By, Herlufsholm Kalbyrisvej, 4700 Næstved  

30, Holsted By, Herlufsholm Skovallé 4, 4700 Næstved  

24a, Øverup By, Herlufsholm Øverupvej 10, 4700 Næstved 

9b, Holsted By, Herlufsholm Østre Ringvej 74, 4700 Næstved 

7000aø, Holsted By, Herlufsholm Dalgårdsvej 75, 4700 Næstved 

 

 

Nærmere redegørelse 

 

Den ønskede skovrejsning kræver screening, da nyplantning af skov er 

omfattet af bilag 2 pkt. 1d i lovbek. nr. 1976 af 27/10/2021 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. 
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Projektets karakteristika 

 

Det ønskes at udlægge et område på ca. 40 ha til skovrejsning ved 

Stenlængegårdområdet. Inden for de 40 ha rejses der egentlig skov på ca. 

20 ha, mens de resterende arealer indgår som slettearealer, enge, 

vandhuller, vandløb, stier mv. Skoven vil bestå af forskellige danske 

løvtræer med hovedvægt på stilkeg, bøg og lind og anlægges efter 

principperne om Naturnær skovdrift. Skoven forventes at få en træhøjde på 

ca. 30 m. Der anlægges indre og ydre skovbryn, med faldende træhøjde 

ud mod det omgivende landskab. Skoven etableres på mark i omdrift.    

De kommunale arealer, der stilles til rådighed til skovtilplantning, vil blive 

pålagt fredskovspligt. 

 

Projektets placering og potentiel indvirkning 

 

Skovrejsningen ønskes placeret vest for Kalby Ris Skov, syd for Næstved 

Nord st. ved Skovallé og Stenlængegårdsvej. Beliggenhed af 

skovrejsningsområdet er markeret på luftfoto på næste side.  

 

Skoven placeres så der er 30 m uden tilplantning til eksisterende eller 

planlagt bebyggelse. Undtaget er områder, hvor der plantes op til 

eksisterende skov og i det sydligste område for planen, vest for område 5, 

hvor der løber en sti mellem bebyggelsen og det kommende skovbryn. 

Skovbrynet trækkes lidt tilbage fra stien og sammensættes af lave arter, så 

der ikke er høje træer inden for de første 30 m. Da skoven ligger nordøst 

for boligområdet vil det formentlig ikke forårsage skyggegener 

 

 

Signaturforklaring til oversigtskort næste side: 

• Skov 1: højstammet skov bestående af stilk-eg, fuglekirsebær, løn, 
hassel, birk, lærk, hvidtjørn, slåen, alm. hyld og alm. røn. 

• Skov 2: højstammet lindeskov med bøg, løn, avnbøg og 
fuglekirsebær.  

• Skov 3 og 4: højstammet egeskov med navr, birk, el og avnbøg. 

• Skov 5 og 6: højstammet løvskov med grupper af nåletræer, 
bestående af løn, eg, fuglekirsebær, skovfyr, lærk, ædelgran og 
rødgran.  

• Lysegult bælte om skovområderne markerer skovbryn bestående 
af gradvist lavere arter. 

• Tyk blå linje markerer driftsspor 

• Røde kryds-linjer markerer beskyttede diger 
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I kommuneplanen er en del af arealet for skovrejsningen udpeget som et 

område med særlige naturbeskyttelsesinteresser, hvor udvikling af natur 

som kan skabe sammenhæng mellem naturbeskyttelsesområder 

favoriseres. 

 

En del af området er også udpeget som rekreativt område, hvor en 

anvendelse af området kan være beplantning. Der er også en udpegning af 

rekreative ruter, hvor ruten ”Den Grønne Ring omkring Næstved” går 

igennem området.  

Vi vurderer, at skovrejsningen vil kunne bidrage til mere natur og rekreativ 

anvendelse.  

 

I kommuneplanen er arealet også udpeget som ”jordbrugsområde”, en del 

af området er udpeget som ”støjbelastede arealer”, da det placerer sig 

inden for 150 m af Køgebanen. Skovrejsningen er forenelig med de 

udpegninger. 

 

En del af området har været udpeget som potentielt lavbundsareal. Der er 

allerede etableret lavbundsareal og potentialet for kvælstoffjernelsen er 

udnyttet. 

Der er et ønske om at Ellebækken, som løber gennem området, på et 

senere tidspunkt skal genslynges. Dette er der taget højde for i planen for 

skovrejsningen. 

 

Lokalplan 

Området for skovrejsningen ligger inden for rammelokalplan nr. 083 for 

Stenlængegård til et nyt by- og boligkvarter i Næstved. Skovrejsningen 

ligger inden for delområde G, som er udpeget til rekreativt område. Vi 

vurderer, at skovrejsningen passer ind i lokalplanen for området.  

 

Beskyttede sten og jorddiger 

Der er flere beskyttede diger i området for skovrejsningen. Ifølge ansøger 

tages der forbehold for dette ved at holde en afstand på 10 m af digerne. 

Ud fra dette vurderes det, at skovrejsningen er forenelig med 

museumslovens §29a, om at der ikke må fortages tilstandsændringer af 

digerne.  

 

Beskyttet natur og lign. i nærheden  

Inden for skovrejsningsområdet er 8 mindre søer, en eng og et overdrev 

registreret som beskyttet natur. I tilknytning til området er desuden en 

mose og flere søer – primært mod vest. Ellebæk er et beskyttet vandløb, 

som løber igennem skovrejsningsområdet. Alle naturtyperne er beskyttet 

mod tilstandsændringer jf. naturbeskyttelseslovens § 3.  

De beskyttede naturtyper vil indgå i det nye skovområde som lysåben eng, 

mose, vandløb og vandhuller, og vil ikke blive tilplantet.  

 

Skovrejsningen foretages på modsatte side af Ring Øst, vest for 

fredskoven Kalby Ris på ca. 290 ha. Skovrejsningsområdet kan være med 

til at skabe mere sammenhængende natur. 
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Skovrejsningsprojektet vurderes af kommunens Team Vand og Natur ikke 

at medføre påvirkninger i konflikt med de interesser, kommunen skal 

varetage omkring søer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Bilag-IV-arter 

Der er registreret en mulig observation af løgfrø inden for skovrejsningen. 

Observationen er registreret i den § 3 beskyttede eng og sø centralt 

placeret i området. Der tilplantes ikke i de beskyttede naturtyper og 

levestederne for løgfrø er derfor ikke påvirkede af skovrejsningen.  

 

Skovrejsningen foretages også inden for et område, hvor der kan 

forekomme markfirben. Markfirben er særligt knyttet til tørre og varme 

lokaliteter som solvendte skråninger og områder med sparsom bevoksning. 

Der er ikke registreret markfirben i denne del af Stenlængegård området. 

Eksisterende levende hegn og diger holdes fri for tilplantning, således at de 

stadig vil få sol og dermed påvirke arter knyttet til disse habitater mindst 

muligt.  

 

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 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 ringvejen øst for, jernbane og erhvervsområde 

umiddelbart nord for, nuværende samt kommende boligområder og 

markarealer. Kommunens Team Vand og Natur har derfor vurderet, at 

skovrejsningen ikke vil have negativ påvirkning på bestanden af bilag-IV-

arter. 

 

Natura 2000 

Skovrejsningen er beliggende 1,5 km fra nærmeste Natura 2000-

områdenr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose 

og Porsmose. Grundet den relativt store afstand vurderes skovrejsningen 

ikke at have væsentlig indvirkning på området, naturtyperne eller arterne i 

det. 

 

Hydrologi 

Hele skovrejsningsområdet vil ligge på område med 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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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 16. december 2022. 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. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Kathrine Lindblad Carlsen 

Planlægger 

Næstved Kommune 

 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

