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Afgørelse om, at etablering af skovrejsning ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt) 
Smidstrupvej 71 11f Alme By, Græsted 
  
Gribskov Kommune har den 5. september 2021 modtaget din ansøgning om 
skovrejsning på ejendommen Smidstrupvej 71, 3230 Græsted. 
 
Der søges om skovrejsning på i alt 5,9 ha (specificeret ved mail af 21.09.21 af din 
konsulent) for nuværende dyrket landbrugsjord beliggende på matr. nr 11f Alme 
By, Græsted. Tilplantningen sker i to adskilte områder. Der plantes 
hjemmehørende løvtræer, med et omkringliggende skovbryn, der omkranser 
beplantningen. 
 
Ansøgers kortmateriale ses herunder. 

 
 

Sag: 01.16.04-G01-4-21 
 
29. september 2021 

Samir Maali 
Smidstrupvej 71 
3230 Græsted 
 
Sendt pr. mail 
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Afgørelse 
Gribskov kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Screeningen er foretaget ud fra kriterierne i 
miljøvurderingslovens1 bilag 6 for væsentlig påvirkning af miljøet. Afgørelsen er 
truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
Afgørelsen er truffet på baggrund af at der i screeningen ikke er fundet anledning 
til at antage, at skovrejsningen vil have væsentlige, negative indvirkninger på 
miljøet. Der lægges her vægt på at det anmeldte projekt ikke forventes at påvirke 
beskyttet natur eller arter negativt. Der er ligeledes taget stilling til, at det ansøgte 
ikke påvirker områdets landskabelige værdier eller kulturmiljø negativt. 
 
Screeningsskema vedlægges som bilag. 
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 
gennem en miljøvurderingsproces. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Skovrejsning er 
omfattet af lovens bilag 2, 1d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på 
omlægning til anden arealudnyttelse i miljøvurderingsloven. Gribskov kommune 
skal som kompetent myndighed i henhold til lovens §§ 16 og 17, stk. 1, derfor 
vurdere, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som du har beskrevet 
i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 
gældende på screeningstidspunktet. 
 
Hvis projektet ændres, er du forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få 
afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, 
jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
Væsentlighedsvurdering efter habitatbekendtgørelsen2 
Internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000 
Skovrejsningsområdet ligger ikke i eller nær et Natura 2000-område. Nærmeste 
Natura 2000 område er området ”133 Gribskov, Esrum Sø og. Snævret Skov, der 
ligger ca. 2,5 km syd 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 

 
 
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse 
nr. 973 af 25/06/2020.  
2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. BEK nr. 1595 af 06/12/2018. 
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dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke 
registreringer af de enkelte arter på skovrejsningsområdet, og heller ingen 
indenfor en radius af 5 km. 
 
En søen umiddelbart nord for det nordlige delområde 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. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 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, jf. miljøvurderingslovens § 50. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
 
Gebyr 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. 
for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. 
 
Klagefrist 
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter 
offentliggørelse. Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside 
www.gribskov.dk/afgoerelser/ 29. september 2021. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/). 
 
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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Betingelser mens en klage behandles 
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter 
kommunens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning 
i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet 
tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det 
anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde 
påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.” 
 

https://www.gribskov.dk/afgoerelser/
http://nmkn.dk/klage/).
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Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
Kopi er sendt til: 
Ejers konsulent 
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 



 
 
 
 
Screening efter miljøvurderingsloven (VVM)  
Belysning af om skovrejsningen er omfattet af krav om miljøvurdering 
 

     

 
Generelle oplysninger om projektet 

Projektbeskrivelse Privat skovrejsningsprojektet på landbrugsjord i omdrift. Der 
er ikke eksisterende skov på ejendommen.  

Af ansøgers kort- og tekstmateriale fremgår følgende: 

Tilplantningen sker i to adskilte områder. Der plantes 
hjemmehørende løvtræer, med et omkringliggende skovbryn, 
der omkranser beplantningen.  

Hele projektarealet er 5,9 ha. 

Projekt ifht kommuneplan 

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.  

Navn og adresse på 
bygherre 

Samir Maali, Smidstrupvej 71, 3230 Græsted 

Bygherres kontaktperson 
og telefonnummer 

Peter Kjøngerskov, NaturPlant, 2084 3722  

Projektets placering Smidstrupvej 71, 3230 Græsted 

Matr. nr 11f Alme By, Græsted 

Projektet berører følgende 
kommuner 

Gribskov Kommune 

Oversigtskort i målestok   1:50.000, vedlægges som bilag 

Kort bilag Beplantningsplan fra ansøger vedlægges som bilag 

 



Forholdet til MV 
reglerne Ja Nej Bemærkninger 

Er anlægget opført på 
bilag 1 til 
miljøvurderingsloven 

 x 
Hvis ja, er der obligatorisk miljøvurderings-
pligt 

Er anlægget opført på 
bilag 2 til 
miljøvurderingsloven x  

Hvis ja, skal der gennemføres en screening, 
hvis nej, er anlægget ikke omfattet af 
miljøvurderingsreglerne og skal derfor ikke 
screenes. 
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Anlæggets karakteristika  

1. Arealbehovet i ha.     Ny skovplantning: 5,9 ha 

2. Er der andre ejere 
end bygherre    x  

3. Det bebyggede areal i 
m2 og bygningsmasse i 
m3 

x    
 

4. Anlæggets maksimale 
bygningshøjde i meter x     

5. Anlæggets kapacitet 
for så vidt angår flow og 
opbevaring af: 

    
 

 

 Råstoffer (type og 
mængde) x     

 Mellemprodukter 
(type og mængde) x     

 Færdigvarer (type 
og mængde) x     

6. Anlæggets kapacitet 
for strækningsanlæg x     
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7. Anlæggets længde for 
strækningsanlæg x     

8. Anlæggets behov for 
råstoffer – type og 
mængde: 

    
 

 I anlægsfasen x    Intet 

 I driftsfasen x    Intet 

9. Behov for vand – kva-
litet og mængde:      

 I anlægsfasen x    Intet 

 I driftsfasen x    Intet 

10. Forudsætter anlæg-
get etablering af yderli-
gere vandforsyningska-
pacitet 

   x 

 

11. Affaldstype og 
mængder, som følge af 
anlægget: 

    
 

 Farligt affald x    Intet 

 Andet affald x    Intet 

 Spildevand x    Intet 

12. Kræver bortskaffelse 
af affald og spildevand 
ændringer af bestående 
ordninger 

   x 

 

13. Overskrides de vej-
ledende grænseværdier 
for støj 

   x 
 

14. Overskrides de vej-
ledende grænseværdier 
for luftforurening 

   x 
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15. Vil anlæggets give 
anledning for vibrations-
gener 

   x 
 

16. Vil anlægget give 
anledning til støvgener    x  

17. Vil anlægget give 
anledning til lugtgener    x  

18. Vil anlægget give 
anledning til lysgener    x  

19. Må anlægget forven-
tes at udgøre en særlig 
risiko for uheld 

   x 
 

Anlæggets placering  

20. Forudsætter anlæg-
get ændring af den eksi-
sterende arealanvendel-
se 

 x  x 

Arealet går fra at være landbrugsområde i 
omdrift til skov. Skovrejsning kræver ikke 
landzonetilladelse. 

21. Forudsætter anlæg-
get ændring af en eksi-
sterende lokalplan for 
området 

   x 

Ingen lokalplan for området. 

22. Forudsætter anlæg-
get ændring af kommu-
neplanen    x 

Nej. Hele projektområdet ligger dog i ”uøn-
sket skovrejsningsområde”, og skovrejsnin-
gen kræver derfor en tilladelse efter jordres-
sourcebekendtgørelsen. Se pkt. 35 for land-
skabelig vurdering, der medfører at kommu-
nen giver denne tilladelse til skovrejsningen. 

23. Indebærer anlægget 
behov for at begrænse 
anvendelsen af naboare-
aler ud over hvad der 
fremgår af gældende 
kommune- og lokalpla-
ner 

   x 

Det samlede skovareal overstiger ikke 20 
ha., så der kastes ingen skovbyggelinje, der 
kan påvirke naboer. 
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24. Vil anlægget udgøre 
en hindring for fremtidig 
anvendelse af områdets 
råstoffer og grundvand 

   x 

Kun positiv påvirkning af grundvandet. 

Konflikter ikke med gældende Råstofplan for 
Region Hovedstaden. 

25. Indebærer anlægget 
en mulig påvirkning af 
sårbare vådområder 

   x 
Ligger ikke i vådområder, men umiddelbart 
udenom et beskyttet søareal, se pkt. 30 og 
31. 

26. Er anlægget tænkt 
placeret inden for kyst-
nærhedszonen  x   

Skovrejsningsområdet ligger i yderste del af 
kystnærhedszonen, og er således næsten 3 
km fra kysten. Der ligger et sommerhusom-
råde ved Smidstrup mellem skovrejsningsa-
realet og kysten, så der er ingen kig mellem 
kyst og skovrejsningsareal. 

27. Forudsætter anlæg-
get rydning af skov    x  

28. Vil anlægget være i 
strid med eller til hinder 
for etableringen af re-
servater eller naturpar-
ker 

   x 

 

29. Tænkes anlægget 
placeret i vadehavsom-
rådet 

   x 
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30. Kan anlægget påvir-
ke registrerede, beskyt-
tede eller fredede områ-
der: 

    

 

 Nationalt 

   x 

Beskyttet § 3 naturarealer (sø) findes nord 
for det nordlige delområde. For at sikre 
lystilgangen til dette vådområde og 
dets plante- og dyreliv og dermed und-
gå en tilstandsændring af området, skal 
det sikres at den fremtidige beplant-
ning ikke skygger på arealet. Det kan 
sikres ved at holde beplantningen nær, 
så lav at sluthøjden maksimalt er 3 x 
afstanden til området. Enhver beplant-
ning, der skygger ind i vådområdet vil 
kræve en dispensation fra naturbeskyt-
telsesloven, hvilket normalt ikke kan 
fås. 

Ingen fredede områder, fredskov, beskytte-
de fortidsminder, diger eller § 3 vandløb in-
denfor projektareal.  

Obs på at et stykke af Maglemose å gen-
nemskærer det sydlige delområde. Den er 
ikke § 3 beskyttet efter naturbeskyttelseslo-
ven, men vandløbslovens almindelige be-
stemmelser om ikke at skade det, samt sik-
re vedligeholdsareal rundt omkring det er 
gældende. 

 Internationalt (Na-
tura 2000) 

   x 

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 133 
Gribskov, Esrum Sø og. Snævret Skov, der 
ligger ca. 2,5 km mod syd. Det vurderes at 
skovrejsningen pga. afstanden ikke påvirker 
området negativt. 
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31. Forventes området 
at rumme beskyttede 
arter efter bilag IV 

   x 

Ikke på selve området, men nærliggende 
små søæer og moser kan godt tænkes at 
rumme eks. spidssnudet frø. Der er dog in-
gen registreringer af bilag IV arter indenfor 
en radius af 5 km. 

En søen umiddelbart nord for det nordlige 
delområde er potentielt levested, men skov-
rejsningen skal på baggrund af søens almin-
delige status som beskyttet sø, holde af-
stand, så træerne ikke kommer til at be-
skygge sø- og bredarealet, og derved påvir-
ke søens plante- og dyreliv. 

32. Forventes området 
at rumme danske rød-
listearter 

    x 
  Nej og der er ikke registreret nogen. 

33. Kan anlægget påvir-
ke områder, hvor fast-
satte miljøkvalitetsnor-
mer allerede er over-
skredet: 

    

 

 Overfladevand    x  

 Grundvand    x  

 Naturområder    x  

 Boligområder 
(støj/lys/luft)    x  

34. Tænkes anlægget 
etableret i tæt befolket 
områder 

   x 
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35. Kan anlægget påvir-
ke      

 Historiske landsk-
abstræk    x  
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 Kulturelle landsk-
abstræk 

   x 

Fra: Beskrivelse af landskabskarakterområ-
der fra kommuneplan 2021-33: 

”Landskabet ligger generelt højt med vide 
udsigter over det åbne landbrugslandskab. 
Terrænet er overvejende storbakket men 
falder mod ådalen omkring Højbro Å, hvor 
det bliver næsten fladt. Karakterområdet er 
intensivt opdyrket med store markflader, 
små byer og landsbyer samt udflyttede går-
de og huse 

Beplantning findes primært i form af 
læhegn, bevoksning i markskel og omkring 
småsøer, vandløb og bebyggelse. 

Bevoksningsstruktur: Der er kun begrænset 
bevoksning i karakterområdet, primært i 
form af læhegn, vejtræer, enkeltstående 
træer på markfladerne og bevoksning i 
markskel. Herudover findes krat og anden 
bevoksning omkring småsøer og den spred-
te bebyggelse/fritliggende gårde. Også de 
små byer og landsbyer er ofte skærmet af 
beplantning. Sommerhusområderne mod 
nord opleves oftest som et bælte af bevoks-
ning, mens Valby, Aggebo og Græsted Hegn 
mod syd lukker karakterområdet med mar-
kante skovbryn. 

Landskabsoplevelsen - rumlige og visuelle 
forhold Karakterområdet er kendetegnet ved 
et roligt og enkelt landskab, der består af 
store veldefinerede landskabsrum. Skalaen 
er stor, og der er mange muligheder for lan-
ge kig over landbrugslandskabet. 

Bevoksning bryder de åbne flader, men den 
er mange steder transparent og giver land-
skabsoplevelsen dybde”. 

Vurdering: Efter en besigtigelse vurderes 
det, at den ansøgte skovrejsning vil indpas-
se sig naturligt i området. 

Der er tale om etablering af tp mindre skov-
parceller fordelt nord og syd for ejendom-
men. I nærområdet ses flere mindre plant-
ninger såsom læhegn, mindre skovparceller, 
gårde med omkransende, kraftig bevoksning 
osv. Selvom landskabet her overordnet er 
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kendetegnet ved de store åbne flader, så 
vurderes det, at de to ansøgte skovparceller 
ikke vil kompromittere dette landskabsbille-
de dels pga. den begrænsede størrelse og 
dels fordi skovparcellerne vil indpasse sig 
fint i et mere lavereliggende terræn. 

 Arkæologiske vær-
dier/landskabs-
træk 

   x 
 

 Æstetiske landsk-
abstræk    x  

 Geologiske landsk-
abstræk    x  

  

36. Er området, hvor an-
lægget tænkes placeret, 
sårbar overfor den for-
ventede miljøpåvirkning 

   x 

 

37. Er der andre anlæg 
eller aktiviteter i områ-
det, der sammen med 
det ansøgte medfører en 
påvirkning af miljøet 
(kumulative forhold) 

   x 

 

38. Er der andre kumu-
lative forhold    x  

39. Den forventede mil-
jøpåvirknings geografi-
ske udstrækning i areal 

x    
 

40. Omfanget af perso-
ner, der forventes berørt 
af miljøpåvirkningen 

x    
 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning række 
udover kommunens om-
råde 

   x 
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42. Forventes miljøpå-
virkningerne at kunne 
være væsentlige: 

    
 

 Enkeltvis    x  

 Samlet    x  

43. Må den samlede mil-
jøpåvirkning betegnes 
som kompleks 

   x 
 

44. Er der stor sandsyn-
lighed for miljøpåvirk-
ningen 

   x 
 

45. Er påvirkningen af 
miljøet:      

 Varig x     

 Hyppig x     

 Reversibel x     
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Konklusion Ja Nej  Uddybende bemærkninger 

Giver resultatet af scree-
ningen anledning til at 
antage, at det anmeldte 
projekt ville kunne på-
virke miljøet væsentligt, 
så det er miljøvurde-
ringspligtigt. 

 x  

Det vurderes: 

• At projektet vil øge områdets 
biodiversitet og gavne områdets 
forekomst af vilde planter og dyr. 

• At projektet vil have en positiv 
indvirkning på grundvandsressourcen. 

Gribskov Kommune finder, at den ansøgte 
skovtilplantning er i overensstemmelse med 
de planmæssige forhold, naturmæssige og 
landskabelige interesser. På dette areal vur-
derer kommunen, at skovtilplantning er en 
ønskelig arealanvendelse, når skygge på til-
stødende vådområder undgås, og der holdes 
afstand til det beskyttede dige. 

Det vurderes samtidigt, at skovrejsningen 
kan ske uden nogen væsentlig påvirkning af 
miljøet, og der er således ikke miljøvurde-
ringspligt. 

 

Screeningsskema udfyldt af: 

Dato: 29.09.21 Sagsbehandler: Sanne Scheibel 
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