Til Eksterne høringsparter

Høring af forslag til samarbejdsaftale om etablering af
grundvandsbeskyttende fredskov ved Svendborg og tilhørende
miljørapport
Naturstyrelsen har sammen med Svendborg Kommune og Svendborg Vand A/S
udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale om skovrejsning nordøst for Svendborg.
Formålet med skovrejsningen er at beskytte grundvandet inden for det område,
hvorfra Skovmølleværket pumper drikkevand op til en stor del af kommunens
borgere. Desuden er formålet at etablere en offentlig, bynær og rekreativ skov, som
også bidrager med optag af CO2.
Samarbejdsaftalen skaber rammerne for opkøb af jord til skovrejsning. Salg af jord
til projektet er frivilligt.

Kortet viser projektgrænsen for de to skovrejsningsområder, som indgår i samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen er omfattet af reglerne i lov om miljøvurdering af planer og
programmer1. Derfor skal der som led i udarbejdelsen af samarbejdsaftalen også
udarbejdes en miljøvurdering af samarbejdsaftalens sandsynlige væsentlige
indvirkninger på miljøet. Forslag til samarbejdsaftale skal sammen med
miljørapporten i høring i 8 uger.
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Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf.
lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 (Miljøvurderingsloven).
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Høring og indgåelse af samarbejdsaftalen
Forslag til samarbejdsaftale og miljørapporten sendes hermed i høring i perioden
10. juni 2020 – 9. august 2020.
Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:





Forslag til samarbejdsaftale om etablering af grundvandsbeskyttende
fredskov ved Svendborg.
Miljørapport om Forslag til samarbejdsaftale om etablering af
grundvandsbeskyttende fredskov ved Svendborg.
Oversigtskort med projektgrænse for skovrejsningen.
Rapport om screening af potentielt skovrejsningsprojekt i Svendborg
Kommune.

Høringsmaterialet findes på Naturstyrelsens hjemmeside for skovrejsningsprojektet:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/skovrejsning-vedsvendborg/
Mandag den 29. juni kl. 17.00 – 19.00 afholdes et offentligt, digitalt møde om
skovrejsningen ved Svendborg. Mødet erstatter det offentlige møde om
skovrejsning den 11. marts og som blev aflyst pga. Coronakrisen. Mødet den 29.
juni er samtidig offentligt møde om forslag til samarbejdsaftale og tilhørende
miljøvurdering. Svendborg Kommune vil udsender invitation til mødet i uge 25.
Bemærkninger til forslag til samarbejdsaftale og høringsrapporten sendes senest
den 9. august til abo@nst.dk med angivelse af teksten ”Høringssvar –
miljøvurdering af samarbejdsaftalen om skovrejsning ved Svendborg”.
På baggrund af miljørapporten og de indkomne høringssvar udarbejder
Naturstyrelsen en sammenfattende redegørelse, som offentliggøres på
skovrejsningsprojektets hjemmeside efter høringsfristens udløb.
Link til hjemmeside:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/skovrejsning-vedsvendborg/
Hvis der i den sammenfattende redegørelse vurderes, at der er behov for at
foretage justeringer i samarbejdsaftalen, gøres dette. Herefter underskrives aftalen
af partnerne og træder i kraft.
Miljørapporten
Forud for udarbejdelse af miljørapporten er der gennemført en afgrænsning af
miljøvurderingens omfang med henblik på af fastlægge miljørapportens indhold
og detaljeringsgrad. Afgrænsningsrapporten har været sendt i høring hos de
relevante myndigheder, som i dette tilfælde er: Svendborg Kommune, Slots- og
Kulturstyrelsen, Svendborg Museum, Region Syddanmark, Kirkeministeriet,
Stiftsøvrigheden Fyns Stift, Miljø- og Fødevareministeriets Departement,
Landbrugsstyrelsen, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. I forbindelse med høringen
er der indkommet høringssvar fra Svendborg Kommune og Svendborg Museum.
Deres svar er indarbejdet i miljørapporten.
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På baggrund af afgrænsningsrapporten er afgrænsningen af miljøvurderingen
fastlagt til følgende miljøfaktorer:










Biologisk mangfoldighed, flora, fauna og natur
Befolkningens og menneskers sundhed
Jordbund og arealer
Vand
Luft og klimatiske faktorer
Materielle goder
Landskab
Kulturarv og arkæologisk arv
Kumulative effekter

Miljøvurderingen er foretaget ud fra det planniveau, som samarbejdsaftalen
beskriver, dvs. et overordnet niveau. Skovrejsningen kan for langt de fleste af
ovennævnte miljøfaktorer føre til positive ændringer i miljøstilstanden.
Samarbejdsaftalen giver mulighed for opkøb af jord til skovrejsning gennem
frivillighed over en 20 årig periode. Det er uvist i hvilket omfang der gennem den
20-årige perioden vil ske opkøb af jord og dermed blive gennemført skovrejsning
inden for det 540 ha projektområde. Der er derfor relativ stor usikkerhed på
omfanget af de forventede indvirkninger på miljøet.
Når samarbejdsaftalen er underskrevet, træder den i kraft. Herefter er projektets
næste fase at købe jord til skovrejsning gennem frivillige handler, f.eks. ved
jordfordeling. Efter køb af jord udarbejdes en konkret plan for skovrejsningen
parallelt med borgerinddragelse om planen, hvor alle med interesse i
skovrejsningen inviteres til at bidrage med ideer og bemærkninger til planen. Det
endelige forslag til plan sendes i 8 ugers offentlig høring. Efter eventuel justering
af planen på baggrund af den offentlige høringen, bliver den endelige plan VVMscreenet i forhold til miljøvurderingslovens afsnit III.
Kontaktpersoner i forhold til emner
Samarbejdsaftalen og miljøvurdering
Anni Borup, Naturstyrelsen Fyn, abo@nst.dk eller tlf. 21490024. (Ikke kontaktbar
13.7 – 7.8) Jakob Harrekilde er alternativ kontaktperson i perioden 3.8 – 7.8,
har@nst.dk eller tlf. 72543550.
Charlotte Vesterlund, Svendborg Kommune, charlotte.vesterlund@svendborg.dk
eller tlf. 30175427. (Ikke kontaktbar 2.7 – 24.7)
Planlægning af skoven og borgerinddragelse
Anni Borup, Naturstyrelsen Fyn, abo@nst.dk eller tlf. 21490024. (Ikke kontaktbar
13.7 – 7.8) Jakob Harrekilde er alternativ kontaktperson i perioden 3.8 – 7.8,
har@nst.dk eller tlf. 72543550.
Jordfordeling
Anni Borup, Naturstyrelsen Fyn, abo@nst.dk eller tlf. 21490024. (Ikke kontaktbar
13.7 – 7.8) Jakob Harrekilde er alternativ kontaktperson i perioden 3.8 – 7.8,
har@nst.dk eller tlf. 72543550.
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Grundvand og drikkevand
Troels Kærgaard Bjerre, Vand og Affald, tkb@vandcenter.dk eller tlf. 63132407
(Ikke kontaktbar 1.7 – 24.7).
Kommuneplanlægning, klimapolitik og naturstrategi
Charlotte Vesterlund, Svendborg Kommune, charlotte.vesterlund@svendborg.dk
eller tlf. 30175427. (Ikke kontaktbar 2.7 – 24.7)

Med venlig hilsen

Anni Borup
Naturstyrelsen Fyn
+45 21 49 00 24
ABO@nst.dk
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