
 
 

GULDBORGSUND KOMMUNE 

 

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ 

NATUR 

PARKVEJ 37 

4800 NYKØBING F 

TLF +45 54731000 

WWW.GULDBORGSUND.DK 

 

SAGSNR. 20/21673 

SAGSBEHANDLER: 

MAYA-MARIA MADSLUND 

DIR +45 54731979 

MOB +45 25180687 

MAMA@GULDBORGSUND.DK 

 

CVR NR. 29 18 85 99  

 

TELEFONTIDER 

MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00 

TORS KL. 9.00 – 17.00 

FRE KL. 9.00 – 12.00 

14-07-2020 

 
Skovdyrkerne Øerne 

Søren Remmer Schmidt  

srs@skovdyrkerne.dk 

 

og 

 

Ole Olsen  

Frydendal Agro ApS  

ool@frydendal.nu 

 

 

IKKE VVM-PLIGT AF SKOVREJSNING - SORTSØVEJ 24, 
SORTSØ, 4850 STUBBEKØBING 

Guldborgsund Kommune har den 16. juni 2020 fra Skovdyrkerne Øerne v. Mario 

Heuser på vegne af Ole Olsen, Frydendal Agro ApS, modtaget en anmeldelse om 

skovrejsning på ca. 5 ha løvskov. Supplerende oplysninger til sagen er modtaget den 

14. juli 2020. 

 

Skovrejsningsarealet ligger på matr. nr. 1g Sortsø By, Gundslev, beliggende på 

adressen Sortsøvej 24, Sortsø, 4850 Stubbekøbing, jf. vedlagte kortbilag sidst i afgø-

relsen samt vedlagte skovkort udarbejdet af Skovdyrkerne. Arealet er ejet af Fryden-

dal Agro ApS, Sortsøvej 24, Sortsø, 4850 Stubbekøbing. 

 

Projektet er omfattet af bilag 2, nr. 1d, ”Nyplantning og rydning af skov med henblik 

på omlægning til anden arealudnyttelse” i Lov om miljøvurdering af planer og pro- 

grammer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven)1. Projektet skal såle-

des VVM-screenes, jf. § 16.  

 

Guldborgsund Kommune har vurderet, at andre myndigheder ikke kan blive berørt af 

afgørelsen, og har derfor ikke fundet det nødvendigt at høre disse. 

 

Afgørelse – ikke VVM-pligt 

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at 

udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at etablere ca. 5 ha skov på den nævnte 

matrikel ovenfor, da skovrejsningen ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning 

på miljøet. Afgørelsen er meddelt i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven. 

 

Afgørelsen kan tidligst udnyttes efter klagefristens udløb, med mindre afgørelsen er 

påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledning nedenfor). Klagefri- 

sten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, dvs. 4 uger fra offentliggørelsen. 

 

Kommunen vurderer, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre pla-

ner og projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væ-

sentligt. Nærmeste Natura 2000-område, N168, Havet og kysten mellem Præstø 

                                                   
1 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25-06-2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM). 



 
 

 
 

SIDE 2/9 Fjord og Grønsund, ligger ca. 2 km fra skovrejsningsarealet. Det samme gør til Habi-

tatområde, H147, af samme navn og ca. 3 km fra arealet ligger Fuglebeskyttelses-

område, F84, Ulvsund, Grønsund, Farø Fjord.  

 

Det vil heller ikke ødelægge eller beskadige plantearter eller yngle- eller rasteområ-

der for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets2 bilag IV. Udpegningsgrundla-

get for Natura 2000-området fremgår af vedlagte bilag.  

 

Udnyttelsen af afgørelsen kan dog først ske, når eventuelle øvrige afgørelser efter 

anden lovgivning er meddelt. 

 

Begrundelse 

Plangrundlag og arealanvendelse 

Arealet, hvor der ønskes at blive etableret skov, er et areal, der på luftfotos ser ud til 

at have været opdyrket siden 40´erne. Ansøger har oplyst, at arealet pt. er opdyrket. 

Ansøger har oplyst, at der rejses løvskov på arealet. Center for Teknik & Miljø vurde-

rer, at det generelt vil være positivt for miljøet og naturen at rejse skov på arealet.  

 

Området er neutralt skovrejsningsområde 

Arealet er beliggende inden for et neutralt skovrejsningsområde udpeget i Kommune-

plan 2019-2031, dvs. inden for et område, hvor ny skovtilplantning er mulig.  

 

Drikkevandsinteresser 

Området er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser. At rejse skov 

på arealet, vurderer Center for Teknik & Miljø, generelt er positivt for grundvandet. 

 

Nationale beskyttede naturtyper  

200-250 m fra skovrejsningsområdet ligger flere strandenge, der er beskyttet i hen-

hold til naturbeskyttelseslovens § 33. Lovbestemmelsen siger, at der ikke må foreta-

ges ændringer i tilstanden af beskyttede naturtyper. Skovrejsningen vil ligge udenfor 

§ 3 områderne, og vil således ikke ændre tilstanden af disse. 

 

Beskyttede sten- og jorddiger 

Langs den sydvestlige del af skovrejsningsarealet er registreret et beskyttet sten- og 

jorddige, hvis tilstand ikke må ændres uden Kommunens dispensation, jf. museums-

lovens §§ 29 a, stk. 1, og 29j, stk. 24. Skovrejsningen vurderes til at ligge uden for 

det beskyttede sten- og jorddige og vil derfor ikke ændre tilstanden af dette. 

 

Bevaringsværdige landskaber og kystnærhedszone 

Skovrejsningsarealet ligger inden for Kystnærhedszonen i Kommuneplan 2019-2031 

samt udpegede ’Bevaringsværdige landskaber’. Skovrejsning på dette areal inden for 

kystnærhedszonen og bevaringsværdige landskaber vil være i overensstemmelse 

med kommuneplanens retningslinjer på området. 

 

 

 

 

                                                   
2 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6-12-2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter 
3 Lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven), lovbekendtgørelse nr. 240 af 13-3-2019. 
4 Museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8-4-2014. 



 
 

 
 

SIDE 3/9 Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Skovrejsningsarealet ligger ca. 2 km fra nærmeste Natura 2000-område, N168, Ha-

vet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, herunder ca. 2 km til Habitatom-

råde, H147, af samme navn og ca. 3 km til Fuglebeskyttelsesområde, F84, Ulvsund, 

Grønsund, Farø Fjord.  

 

Med denne afstand til Natura 2000-områderne vurderes skovrejsningen vil ikke at 

påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag væsentligt. 

 
Center for Teknik & Miljø foretog søgning i Danmarks Miljøportals Naturdatabase 

den 1. juli 2020 på og omkring arealet. Der var ikke registreret data på og i umiddel-

bart nærhed af arealet.  

Center for Teknik & Miljø vurderer, at der kan forekomme flyvende flagermus inden 

for skovrejsningsarealet samt vandrende og rastende padder bl.a. på grund af de 

nærliggende strandenge. Center for Teknik & Miljø vurderer, at rejsning af skov på 

arealet bl.a. kan forøge yngle- og rastemulighederne for flagermus og rastemulighe-

derne for padder. 

Alt i alt vurderer Center for Teknik & Miljø, at det ansøgte ikke kan beskadige eller 

ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets 

Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV. 

 

Samlet begrundelse 

Center for Teknik & Miljø vurderer, at rejsning af ca. 5 ha skov på det pågældende 

areal ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Samlet set vurderes skovrejsningen at være 

positiv for naturen og miljøet. 

 

Sagens indhold 

Guldborgsund Kommune modtog materiale om anmeldelse af skovrejsning den 16. 

juni 2020. Materialet indeholdt udfyldt anmeldeskema, VVM-ansøgningsskema, 

skovkort samt følgebrev. Den 14. juli 2020 modtog vi en fuldmagt til Skovdyrkerne 

Øerne, underskrevet af Ole Olsen, der ejer Frydendal Agro ApS, Sortsøvej 24, 

Sortsø, 4850 Stubbekøbing, til at foretage anmeldelsen på ejers vegne. 

 

Vær opmærksom på 
Hvis man under jordarbejdet støder på et fortidsminde (f.eks. pletter eller områder 

med mørkt jord, stensamlinger, oldsager, knogler o.l.) skal man straks stoppe arbej-

det, i det omfang det berører fortidsmindet (jf. museumslovens § 27). Fortidsmindet 

skal herefter anmeldes til Museum Lolland-Falster. Efterfølgende beslutter Kultursty-

relsen, om arbejdet kan forsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en 

arkæologisk undersøgelse. Henvendelser og anmeldelser skal foretages til Museum 

Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. 54 84 44 00, post@museumlolland-

falster.dk 

 

Man kan læse mere i ”Vejledning om arkæologiske undersøgelser” på Slots- og Kul-

turstyrelsens hjemmeside: https://slks.dk/arkaeologisk-vejledning/ 

 

post@museumlollandfalster.dk%20
post@museumlollandfalster.dk%20
https://slks.dk/arkaeologisk-vejledning/


 
 

 
 

SIDE 4/9 Vi gør opmærksom på, at man i henhold til artsfredningsbekendtgørelsen5 §§ 10 og 

14 ikke forsætligt må indfange, slå ihjel eller beskadige visse vildtlevende dyr herun-

der visse fugle eller indsamle deres æg og ikke forsætligt må plukke, opgrave eller 

ødelægge mv. visse vildtvoksende planter. Af dyr gælder det bl.a. for alle padder og 

flagermus.  

 

En afgørelse efter § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at 

den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

Afgørelsen offentliggøres 

Afgørelsen bliver senest den 16. juli 2020 offentliggjort på www.guldborgsund.dk un-

der ”Afgørelser”. Du vil blive orienteret, hvis afgørelsen bliver påklaget. 
 

Klagevejledning 

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår ret-

lige spørgsmål.  

 

Klagefrist 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen bliver offentliggjort på Guldborgsund 

Kommunes hjemmeside. 

 

Hvem kan klage 

Klageberettigede vedrørende afgørelser efter loven er 

 

 miljøministeren,  

 enhver med retlig interesse i sagens udfald, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttel-

sen af natur og miljø, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål varetager væ-

sentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller 

love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 

medlemmer. 

 

Hvordan klager man 

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 

Klageportalen på ét af følgende links: 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet, 

https://www.borger.dk/ eller  

https://indberet.virk.dk/.  

Søg efter ”Klageportal” ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterføl-

gende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen.   

 

Nævnet afviser en klage, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening på Klageporta-

len. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold.  

Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-

det anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail: teknik@guldborgsund.dk, tele-

fon 5473 1000 eller ved at sende et brev til Guldborgsund Kommune, Center for Tek-

nik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Kommunen videresender herefter anmod-

ningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din an-

modning kan imødekommes. 

 

 
                                                   
5 Bekendtgørelse nr. 1466 af 6-12-2018 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekom-

met vildt 

http://www.guldborgsund.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet
https://www.borger.dk/
https://indberet.virk.dk/


 
 

 
 

SIDE 5/9 Klagegebyr 

I klageportalen sendes din klage automatisk til Guldborgsund Kommune. Klage er 

indgivet, når den er registreret korrekt i Klageportalen, og når du har betalt klagege-

byr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer 

skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageporta-

len. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen. 

 

Virkning af at der klages 

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en afgørelse ef-

ter § 21 ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og 

Fødevareklagenævnet påbyde dette standset. 

 

Eventuel domstolsprøvelse 

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er 

meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen. 

 
Spørgsmål 

Spørgsmål kan rettes til Center for Teknik & Miljø ved Maya-Maria Madslund, tlf. 

5473 1979 eller mail mama@guldborgsund.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Maya-Maria Madslund 

Miljøplanlægger 

 

 

 

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række op-

lysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan 

læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt. 

 
 

Underretning om afgørelse: 

Miljøstyrelsen, Storstrøm, sto@mst.dk  

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

Landbrugsstyrelsen, planter@lfst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dnguldborgsund-sager@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, København, natur@dof.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, Guldborgsund, guldborgsund@dof.dk;  

Friluftsrådet Kreds Storstrøm, storstroem@friluftsraadet.dk 

Museum Lolland-Falster, post@museumlollandfalster.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Lokalt vandistrikt, 

sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk 

VKST, info@vkst.dk 

 

 

 

 

 

 

https://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten
mailto:sto@mst.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:planter@lfst.dk
mailto:dn[kommunenavn]-sager@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:guldborgsund@dof.dk
mailto:storstroem@friluftsraadet.dk
mailto:post@museumlollandfalster.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@vkst.dk


 
 

 
 

SIDE 6/9 BILAG 

 

Kortbilag 

 

 

Oversigtskort – Nordfalster – Skovrejsningsarealet ved Sortsø er angivet med lysegrøn signatur. Natura 

2000-områder er angivet med skraveret signatur. 

 

 

 



 
 

 
 

SIDE 7/9 

 
Skovkort udarbejdet af Skovdyrkerne. 



 
 

 
 

SIDE 8/9 

 
Skovkort udarbejdet af Skovdyrkerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SIDE 9/9 Udpegningsgrundlag for Natura-2000 områder - Natura 2000-område nr. 168 Havet 

og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (herunder H147, F84) 

Natura 2000-området er 32.825 ha og omfatter havet og kysterne mellem det sydøst-

lige Sjælland, Møn og Falster, fra Præstø Fed i nord til Hestehoved Fyr på Falster i 

syd, fra Farødæmningen i vest til Hollændergrund nord for Ulvshale mod øst. Den 

nordøstlige del af Falster grænser op til den sydligste del af Natura 2000-området. 

Den marine del af området udføres af lavvandede bugter, fjorde og sunde med sand-

bund og spredte sten. Strømforholdene er meget varierede og bidrager til et afveks-

lende kystlandskab. Generelt udgøres landarealet i Natura 2000-området af lang-

strakte og mere eller mindre smalle kysttrækninger. 

 

Udpegningsgrundlag for habitatområde H147 

Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 

Naturtyper: Sandbanke (1110) 

Mudder- og sandflader blottet ved ebbe (1140) 

*Kystlaguner og strandsøer (1150) 

Større lavvandede bugter og vige (1160) 

Rev (1170) 

Strandvolde med enårige planter (1210) 

Strandvolde med flerårige planter (1220) 

Enårig strandengsvegetation (1310) 

Strandeng (1330) 

Forklit (2110) 

Hvid klit (2120) 

*Grå/grøn klit (2130) 

*Klithede (2140) 

Havtornklit (2160) 

Skovklit (2180) 

Klitlavning (2190) 

*Enebærklit (2250) 

Ret næringsfattige søer og vandhuller med 

små amfibiske planter ved bredden (3130) 

Kransnålalge sø (3140) 

Næringsrig sø (3150) 

Brunvandet sø (3160) 

Våd hede (4010) 

Tør hede (4030) 

Enekrat (5130) 

*Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation 

på kalkholdigt sand (6120) 

Kalkoverdrev *orkideer (6210) 

*Surt overdrev (6230) 

Tidvis våd eng (6410) 

Urtebræmme (6430) 

Hængesæk (7140) 

*Avneknippemose (7210) 

*Kildevæld (7220) 

Rigkær (7230) 

Bøg på mor (9110) 

Bøg på muld (9130) 

Ege-blandskov (9160) 

Vinteregeskov (9170) 

Stilkegekrat (9190) 

*Elle- og askeskov (91E0) 

 

* angiver prioriteret naturtype 

 

Arter: Skæv vindelsnegl 

Sumpvindelsnegl 

Stor kærguldsmed 

Stor vandsalamander 

 

Bredøret flagermus 

Spættet sæl 

Mygblomst 

 

 

Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde F84 

Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord 

Fugle: Knopsvane (rastende) 

Sangsvane (rastende) 

Troldand (rastende) 

Toppet Skallesluger (rastende) 

Lille Skallesluger (rastende) 

Stor Skallesluger (rastende) 

Blishøne (rastende) 

Fjordterne (ynglende) 

Havterne (ynglende) 

Havørn (ynglende og rastende) 

 

 

 


