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Afgørelse om skovrejsning i uønsket område 
Laugøvej 17 5A Laugø By, Helsinge 

Gribskov Kommune har den 6. juli 2021 modtaget din ansøgning, på vegne af ejer 
Morten Schultz, om skovrejsning på ejendommen Laugøvej 17, 3200 Helsinge. 

Der søges om skovrejsning på i alt 4,4 ha for nuværende dyrket landbrugsjord 
beliggende på matr. nr 5a Laugø By, Helsinge. Skoven ønskes etableret uden 
dybdepløjning og omkranset af et lavere skovbryn. 

Ansøgers kortmateriale ses herunder. 

Sag: 01.16.04-G01-3-21 

29. september 2021

Christian Ritz-Andersen 
HedeDanmark a/s 

Sendt pr. mail til 
cra@hededanmark.dk 
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Hjemmel for afgørelse 
Skoven ønskes plantet på et areal, der i gældende kommuneplan 2021-2033 er 
udpeget til et område, hvor skovrejsning er uønsket. Kommunen kan, hvor særlige 
forhold taler for det, ud fra en konkret vurdering af arealet, meddele tilladelse til 
skovrejsningen, jævnfør § 9, stk. 2 i jordressourcebekendtgørelsen1. 
 
Afgørelse 
Gribskov Kommune giver hermed tilladelse efter jordressourcebekendtgørelsen til 
den ansøgte skovrejsning. Placeringen fremgår af ansøgers kortmateriale. 
 
Vilkår for tilladelsen 
Vilkår for tilladelsen er at skovrejsningen holder afstand til en beskyttet sø nær 
skovrejsningsområdet, så den endelige beplantning ikke medfører ekstra skygge 
på den. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Gribskov Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende oplysninger og 
vurdering: 
 
Projektområdet ligger inden for et større område der i Kommuneplan 2021-33 for 
Gribskov Kommune er udlagt som ”uønsket skovrejsningsområde”. Det er udpeget 
her som resultat af, at der er udpeget ”værdifuldt kulturmiljø” på hele arealet. 
 
Beskyttelseshensyn 
Denne bagvedliggende udpegning bunder bl.a. i følgende beskrivelse af 
landskabskarakterområdet fra Gribskovs kommuneplan 2021-33. Her beskrives 
området hvori skovrejsningsområdet ligger: ”Området er kendetegnet ved et roligt 
og enkelt landskab, der består af store veldefinerede landskabsrum. Skalaen er 
stor, og der er mange muligheder for lange kig over landbrugslandskabet. 
 
K1 – Særligt karakteristisk: Karakterområdet er karakteriseret ved et åbent, 
intensivt dyrket morænelandskab. Bebyggelsen er hovedsageligt koncentreret i de 
højtliggende små byer og landsbyer Vejby, Ørby og Valby. Terrænforskellene er 
markante i landskabet, der blandt andet rejser sig markant i form af randmorænen 
ved Ørby og bliver næsten fladt i ådalen omkring Højbro Å. Omkring flere af byerne 
og landsbyerne ses endnu velbevarede spor efter datidens jordreformer. Blandt 
andet omkring Laugø og Mønge vidner veje, markskel og diger om landsbyernes 
stjerneudskiftning. Kirkerne i Vejby og Valby har bevaret deres position i 
landskabet, og kan ses fra store dele af området.” 
 
Besigtigelse og vurdering 
Efter en besigtigelse vurderes det, at den ansøgte skovrejsning vil kunne indpasses 
naturligt i området. Der er tale om to forholdsvis små skovparceller, der ikke vil 
opfattes som egentlig skov. Det vurderes, at de to skovparceller ikke vil 
kompromittere oplevelsen af hverken det åbne landskab eller sporene i landskabet 
forårsaget af stjerneudskiftningen. 
 
Der ses at være flere læhegn, mindre arealer med bevoksning osv. i nærområdet, 
hvorfor det ansøgte ses, at ville indgå i dette mønster på en naturlig måde. 
 

 
 
1 Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. BEK nr. 1236 af 24/11/2017. 
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Der kan derfor gives tilladelse til skovrejsning indenfor det ansøgte område, da det 
ikke vil være i modstrid med de landskabs- og kulturmiljømæssige interesser, som 
området er karakteriseret af. 
 
Væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsen2 
Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 
Skovrejsningsområdet ligger ikke i eller nær et Natura 2000-område. Nærmeste 
Natura 2000 område er nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, der 
ligger ca. 1,6 km øst for skovrejsningsområdet. Gribskov Kommune vurderer at 
skovrejsningen grundet afstanden ikke vil medføre forringelse eller forstyrrelse af 
den særligt beskyttede natur eller de udpegede arter i det internationale 
naturbeskyttelsesområde. 
 
Strengt beskyttede arter 
Gribskov Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke 
registreringer af de enkelte arter på området. Nærmeste registrering er en 
spidssnudet frø i en sø ca. 700 m mod syd. En sø nær skovrejsningsområdet 
er potentielt levested, men skovrejsningen skal på baggrund af søens 
almindelige status som beskyttet sø, holde afstand, så træerne ikke kommer til at 
beskygge sø- og bredarealet, og derved påvirke søens plante- og dyreliv. 
 
Øvrig lovgivning 
Denne tilladelse fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold, som 
reguleres af anden lovgivning. 
 
Miljøvurderingslov 
Skovrejsning er omfattet af miljøvurderingslovens3 bilag 2, 1d) Nyplantning og 
rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. 
 
En ansøgt eller anmeldt skovrejsning må derfor ikke påbegyndes, før kommunen 
har lavet en screening af projektet og skriftligt meddelt ansøger, at det ikke 
antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, eller har meddelt tilladelse til at 
påbegynde projektet efter udarbejdelse af en miljøvurdering. 
 
Gribskov kommune har lavet denne screening af projektet, der medførte en 
afgørelse om, at skovrejsningen ikke er miljøvurderingspligtig. 
 
Museumslov 
Efter museumslovens4  § 25 kan den, der udfører et jordarbejde, forud for 
igangsætning af arbejdet, anmode Museum Nordsjælland (post@museumns.dk) 
om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af 
fortidsminder. Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under arbejdet 
findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til det lokale 
kulturhistoriske museum. Der henvises til at der skal søges en særskilt tilladelse 
ved museet, forud for plantningen, hvis der ønskes foretaget en dybere pløjning 
end hidtil for eksempel reolpløjning eller dybdepløjning. 

 
 
2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. BEK nr. 1595 af 06/12/2018. 
3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr. 973 af 
25/06/2020. 
4 Bekendtgørelse af museumsloven. LBK nr. 358 af 08/04/2014. 
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Klagevejledning 
Denne afgørelse efter kan påklages til Landbrugsstyrelsen af ansøgeren, 
Landbrug og Fødevarer, samt af hovedorganisationerne for Danmarks 
Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, 
afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Dette sker 29. september 2021. 

Klage indgives skriftligt til Gribskov Kommune, der videresender klagen til 
Landbrugsstyrelsen med kommunens bemærkninger. Klagen skal indgives via 
enten e-mail til tms@gribskov.dk, digital post eller fysisk brev til adressen: 
Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge. Overskriften skal indeholde 
sagsnummer og ”Klage over skovrejsning” i overskriften.  

Landbrugsstyrelsen meddeler herefter ansøgeren afgørelsen af klagesagen, og 
sender afgørelsen til kommunen samt til de klageberettigede organisationer. 

Kopi er sendt til: 
Ejere 
Landbrug og Fødevarer (info@lf.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening Gribskov Afdeling (dngribskov-sager@dn.dk) 
Friluftsrådet Nordsjælland (nordsjaelland@friluftsraadet.dk) 
Museum Nordsjælland (post@museumns.dk) 

Med venlig hilsen 

Sanne Scheibel 
Biolog 
Center for Teknik og 
Borgerservice 
Natur 

Gribskov Kommune 

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 
Telefon: 72 49 60 00 


