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Afgørelse om at skovrejsning mellem Slangerup og Jørlunde 
ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 
Miljøstyrelsen har den 5. maj 2021 modtaget Naturstyrelsen Nordsjællands 

ansøgning via Frederikssund Kommune om skovrejsning på projektareal mellem 

Slangerup og Jørlunde, på matr.nr. 59, 7ao, 7ax, 3bm og 3bl Jørlunde By, Jørlunde. 

Et kort over området ses herunder, og yderligere kortbilag forefindes nederst i 

bygherres ansøgningsskema. Projektet har til formål at etablere skov og natur på 

tidligere landbrugsarealer med det primære formål at sikre rent grundvand og 

dermed rent drikkevand. 

 
Figur 1. Typeinddeling af det ønskede skovrejsningsområde mellem Slangerup og Jørlunde 

Kilde: SDFE Kortforsyningen, Skærmkort dæmpet 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne 

påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

                                                             
1 LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). 
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Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle 

nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.  

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i 

ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 

på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få 

afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering. 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 

eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens 

§ 39. 

 

Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 

beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2, da 

staten er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante 

kortbilag fremgår af bilagene i ansøgningen. 

 

Projektet er omfattet af bilag 2, 1d i miljøvurderingsloven: Nyplantning og rydning 

af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.  

 

Projektbeskrivelse 

Bygherre har oplyst: ”Projektarealet indgår som en del af Hørup Skov, der har et 

samlet areal på 430 ha. Der er indgået aftale med HOFOR, Frederikssund 

Kommune og Naturstyrelse omkring Hørup Skov. Naturstyrelsen ejer på 

nuværende tidspunkt ca. 108 ha inden for afgræsningen af Hørup Skov. 

Frederikssund Kommune ejer ca. 12 ha.” 

 

I den førnævnte aftale, og ud fra samtaler med bygherre, er følgende begrundelse 

for separat screeningsansøgning givet: Arealer indenfor eller i umiddelbar nærhed 

til projektområdet bliver opkøbt løbende når de kommer til salg. Da det ikke kan 

vides, hvornår arealer kan erhverves, udarbejder Naturstyrelsen løbende, i 

forbindelse med opkøb af arealer, mindre skovrejsningsprojekter på nyligt 

erhvervede arealer inden for det større skovrejsningsområde.  

Disse mindre skovrejsningsprojekter har ifølge bygherre ikke nogen indbyrdes 

funktionel sammenhæng, og kan gennemføres uanset tilblivelsen af andre projekter 

inden for det overordnede skovrejsningsområde. 

Når der forelægger et konkret projekt indgives en skriftlig ansøgning om projektet 

til Miljøstyrelsen, jf. § 18 i miljøvurderingsloven (LBK nr 973 af 25/06/2020). 

 

Det vurderes på den baggrund, at der er tale om et selvstændigt projekt. 

 

                                                             
2 BEK nr. 1376 af 21/06/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter. 
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Projektet har til formål at etablere skov og natur på landbrugsarealer med det 

primære formål at sikre rent grundvand og dermed rent drikkevand. 

Projektet vil ud over sikring af grundvand også bidrage til øget biodiversitet, 

klimaforbedring ved at binde CO2 samt give bedre muligheder for friluftslivet i 

området. Der vil blive etableret publikumsfaciliteter som stier og en p-plads. 

Projektforslaget har været drøftet med Frederikssund Kommune og 

skovrejsningsrådet. Planen for området respekterer de forhold som Frederikssund 

Kommune har fremlagt omkring skovrejsning. 

 

Projektet ligger mellem Slangerup by og Jørlunde by. De fleste arealer, der indgår i 

projektet har tidligere været brugt som landbrugsjord. Arealet indeholder ud over 

landbrugsarealer størstedelen af en sø nord for Jørlunde, nogle §3 arealer samt 

nogle beplantninger. Det vedrører mart.nr: 59, 7ao, 7ax, 3bm og 3bl Jørlunde By, 

Jørlunde. Det samlede projektareal er cirka 57 hektar, heraf er: 

Ca. 32 ha ny tilplantning, ca. 8 ha naturlig succession, ca. 12 ha lysåbne arealer fx 

eng, vådområde, overdrev, ca. 4,5 ha eksisterende lysåben natur (§3) og trace til 

højspændingsmaster (som skal friholdes for tilplantning). 

Der vil blive etableret stisystemer i området både for gående og cyklende. Det 

planlagte stiforløb har en længde på cirka 4652 meter og en bredde på ca. 2 m, samt 

en parkeringsplads på ca. 100 m2. Det samlede befæstede areal vil fylde ca. 0.94 ha. 

 

Der vil blive etableret brede skovbryn med mange forskellige træer og buske med 

bær og blomster blandt for at sikre biodiversitet, og der vil blive tilplantet med 

udvalgte skovudviklingstyper med flere forskellige træarter. 

 

Ved tilplantningen tages hensyn til §3 områder, højspændings- og andre ledninger, 

vandløb og drænrør, der afvander fra andre arealer end Naturstyrelsens. Der holdes 

således en afstand på 12 m til §3 arealer, og der plantes ikke i en afstand på 2 m fra 

kronekanten af vandløbene og 2 m fra midten af kendte drænrør, og de lovmæssige 

krav til eventuelle vandledninger med videre overholdes. 

Fra Jørlunde kirke er der bestemt en udsigtskile ind på området. I planlægningen af 

projektet bliver der taget hensyn til denne udsigtskile. Derudover skal der sikres 

udsigtskile til Slangerup Kirke vest for rundkørslen (se ansøgningens bilag 2).   

 

Den nordøstlige del af projektarealet grænser op mod Slangerup by og specifikt mod 

Lindegårdsskolen, en kommunalskole med elever op til 6 klasse. Syd for skolen vil 

der være fokus på rekreative muligheder, med et areal der eventuelt kan være til 

benyttelse af skolen. Bygherre har oplyst, at dette betyder, arealet muligvis vil blive 

delvist lysåbent i stedet for tilplantet, så der er mulighed for undervisning i området.  

 

Projektarealet ligger i den østlige ende af Hørup Skov og der er inden for de seneste 

år rejst skov på en række arealer umiddelbart vest for projektområdet 

 

Anlægsperioden forventes at forløbe fra den 1. oktober 2021 til 1. oktober 2022. 

 

Vurdering 

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke 

vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse 

af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor. 
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Beskyttet natur 

Inden for projektarealet er der naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 

3. Det drejer sig om en mose og tre søer, beliggende på matr.nr. 7ao, 1a, 3bm, og 3bf, 

alle Jørlunde By, Jørlunde. Projektet holder en planteafstand på 12 m til 

registrerede §3-områder, samt en afstand på 2 m til kronekanten på vandløb. 

Frederikssund kommune har i den forbindelse oplyst at dette også skal overholdes 

i områder med ”naturlig succession” op til §3 områder. I hvert fald må opvækst i 

”naturlig succession” ikke påvirke §3 områder. 

 

Naturområderne vurderes ikke at blive væsentligt påvirket af projektet, der ikke 

genererer spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til 

vandområderne. Da der plantes løvfældende træer i området, kan akkumulering af 

organisk materiale i form af løv muligvis have en negativ påvirkning på 

næringsfølsomme naturområder, Det vurderes dog at denne påvirkning er 

sammenlignelig eller mindre end påvirkningen som følge af eksisterende 

landbrugsmæssig drift. På grund af afstanden vil projektet ikke medføre 

skyggevirkning på naturområderne, ligesom projektet ikke forhindrer passage for 

fauna til omkringliggende naturområder. 

 

Mosearealet, som er omfattet af §3, kan blive udsat for et højere indvandringstryk 

fra træer, hvis skoven beplantes med arter der trives i våde jorde fx el, hvilket kan 

lede til en tilstandsændring hvis arealet ikke plejes. Bygherre oplyste at der plantes, 

eg, lind, kirsebær, m.m. i skovrejsningsområdet, men at der i de vådere områder vil 

blive plantet arter som tåler en vådere jord, fx el og ask, og at mosen i dag allerede 

fremstår tilgroet i krat og buske, og at der ikke foretages græsning eller høslet der 

kan afhjælpe tilgroningen på arealet i dag.  

  

Samlet vurderes projektet således ikke at kunne medføre væsentlige 

tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 1,7 km til nærmeste Natura 2000 område: 

Nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, som består af habitatområde 

H123, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, og fuglebeskyttelsesområde 

F109, Furesø med Vaserne og Farum sø. 

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige 

udledninger til og gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura 

2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag 

væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets 

virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen3 

 

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, 

naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der 

ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.  

 

Beskyttede arter 

                                                             

3 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Miljøstyrelsen har kendskab til nylige registreringer af to arter opført på 

habitatdirektivets bilag IV; Spidssnudet frø, Rana arvalis, ca. 370 m nord for 

projektområdet, samt registreringer af grøn mosaikguldsmed, Aeshna viridis, ca. 

460 m nord for projektområdet. Begge arter er knyttet til våd natur, som søer eller 

moser hvor arterne yngler og søger føde.  

 

Grøn mosaikguldsmed: Arten er primært knyttet til vandløb og våd natur, hvor den 

yngler i en specifik planteart. Grundet artens levevis, herunder især ynglekriterier, 

samt registreringens placering, vurderes projektet ikke at påvirke dens potentielle 

raste/yngleområder negativt. 

 

Spidssnudet frø: Da arten primært er knyttet til vand, forventes dens 

raste/yngleområder ikke a blive påvirket af projektet. Grundet observationen nord 

for projektområdet, samt de spredte forekomster af søer, kan det ikke udelukkes at 

arten benytter søer og moser inden for projektområdet som raste/yngleområder. 

Dog vurderes projektet ikke at påvirke adgang til eller tilstanden i søer og moser 

negativt. Derudover vil den ændrede arealanvendelse formenligt påvirke tilstanden 

i søerne og mosen positivt, da det vil resultere i en lavere næringsstofpåvirkning, 

end hvis arealerne var i landsbrugsmæssig omdrift. 

 

Derudover har Miljøstyrelsen kendskab til registreringer af nedenstående 

beskyttede arter, indenfor eller i umiddelbar nærhed til området. 

 

Rød Glente: Arten er både rovfugl og ådselsæder, og arten er specialist i at finde 

ådsler. Grundet artens jagtmetode vil tilplantning af skov hindre mulighederne for 

at jage fx mus og hareunger gemt på åben mark. Dog er arten meget mobil, og har 

et bredt fødegrundlag og vurderes ikke at blive væsentligt påvirket af en mindre 

lokal tilplantning af landbrugsarealer med skov, da der stadig findes talrige lysåbne 

arealer i nærområdet, samtidigt med at dele af projektområdet vil forblive lysåbent. 

 

Mursejler: Arten lever udelukkende af flyvende insekter, og mængden af insekter 

forventes ikke at blive væsentligt negativt påvirket af projektet, da det hovedsageligt 

drejer sig om tilplantning af tidligere landbrugsarealer, hvor der ikke kan forventes 

at være en stor tilstedeværelse af insekter. Fuglen anbringer sine reder i 

klipperevner, spættehuller og huller i træer, hvorfor der formentlig ved tilplantning 

vil komme øgede rede muligheder for arten. 

 

Grønsisken: Arten er tæt knyttet til granskov, og søger hovedsageligt føde i denne 

type skov, og i mindre grad i andre typer af skov, hvor den spiser frø og diverse 

insekter. Derfor vurderes projektet at have en positiv påvirkning på arten, da der vil 

være et øget fødegrundlag, i kraft af den større mængde skov. 

 

Stivtoppet Rørhvene: Artens levested er ret næringsrige enge og moser, ved 

søbredder m.v., undertiden på meget blød bund, i rigkærshængesæk. Arten vurderes 

derfor ikke at blive påvirket af skovrejsningen, da dens levesteder ikke påvirkes, 

grundet plantningsafstanden til §3-områder. 

 

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af 

yderligere bilag IV arter og/eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket 

væsentligt. Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af 



 

 

6 

gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder 

søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde 

for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører 

projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet. 

 

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at 

forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på 

habitatdirektivets bilag IV 

 

 

Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt 

Projektet vil generere nogen støv, støj og vibrationer i anlægsfasen, grundet de 

maskiner der skal anlægge grusveje og stier, samt plante træer. Selve projektet er 

placeret i landzone, men der er byzone i umiddelbar nærhed til flere dele af 

projektet. Der er nogle steder spredt bebyggelse grænsende op til projektområdet, 

mens der andre steder er tæt bebyggelse grænsende op til projektområdet. 

Eventuelle gener vurderes at være af kortvarig karakter og vurderes ikke væsentlige 

for omkringboende. Det forventes, at generne fra anlægsfasen vil tilsvare den 

landbrugsmæssige driftsstøj, der har været på arealerne indtil nu. I driftsfasen vil 

der være støj i mindre omfang i forbindelse med afpudsning af skoven og pleje af 

arealerne generelt, men i mindre omfang end den hidtidige støj fra 

landbrugsdriften. Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige lugtgener for 

omkringboende. 

 

Projektet vurderes ikke at genere støv- og støjgener i driftsfasen. Ifølge ansøgning 

og projektbeskrivelse vil der ikke blive generet affald i hverken anlægs- eller 

driftsfasen. 

 

Evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vurderes at være af 

midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende. I driftsfasen vil 

projektet ikke være oplyst, og dermed vil det ikke medføre væsentlige lysgener for 

omgivelserne. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig 

gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra 

støv, støj, vibrationer, luft, lugt eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen. 

 

Ressourcer og affald inklusivt spildevand 

Projektet genererer ikke affald eller spildevand i anlægs- eller driftsfasen. 

 

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger 

Dele af projektområdet er omfattet af kirkebyggelinjer, fortidsminde 

beskyttelseslinjer, der er 2 registrerede beskyttede sten/jorddiger inden for 

projektområdet, og projektet vil afkaste skovbyggelinje på 300 m jf. 

naturbeskyttelsesloven. Skovbyggelinjen vil potentielt indskrænke muligheden for 

anvendelse af naboarealer for over 370 matrikler, der alle ligger helt eller delvist 

inden for en potentiel skovbyggelinje. 
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Nærmeste fredning er Jørlunde, Sperrestrup, (registrerings-nr. 05480.00), der 

ligger 150 m syd for projektområdet. Projektet vurderes ikke at være i strid med 

fredningens formål eller i øvrigt påvirke denne på baggrund af afstanden hertil.  

 

På dele af projektområdet er der gjort fortidsfund. Grundet projektets karakter, 

herunder mangel på dybde-/reolpløjning ifb. med anlægsfasen vurderes det ikke at 

kunne påvirke evt. fortidsfund i området. 

 

En fortidsmindebeskyttelseslinje dækker en del af det sydvestlige areal, inden for 

dette areal vil der ikke blive tilplantet. 

 

Overfladevand og grundvand 

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet medfører direkte afstrømning med 

overfladevand til et beskyttet vandløb, samt til småsøer i området. Det vurderes dog 

at projektet ikke vil medføre en nævneværdig reduceret eller øget afstrømning af 

overfladevand til søer eller vandløb. Næringsindholdet i evt. overfladevand fra 

projektområdet vurderes ikke at ændre tilstanden af hverken sø- eller havvand, og 

projektet vil på sigt resultere i mindre næringsafstrømning til søer og vandløb, 

grundet den ændrede arealanvendelse og forbuddet mod gødskning, hvilket vil have 

en positiv indflydelse på naturarealer. 

 

I punkt 3. i ansøgningsskemaet har bygherre oplyst at ”Der er overvejelser omkring 

etablering af mindre vådområder evt. ved kapning af dræn.”. Ved telefonsamtale 

med bygherre er det bekræftet at der ikke er konkrete planer omkring 

hydrologiprojekter og at dette ikke er en del af ansøgningen, hvorfor miljøstyrelsen 

ikke har taget stilling til etablering af evt. vådområder eller kapning af dræn. 

Såfremt bygherre ønsker at gennemføre et evt. hydrologiprojekt kan dette kræve en 

ny screeningsafgørelse, jf. bilag 2, punkt 13a i miljøvurderingsloven.  

 

Projektet vil holde en afstand på 2 m til drænrør der afvander naboejendomme, og 

Frederikssund Kommune har i den forbindelse følgende kommentar: 

”Frederikssund kommune har konstateret, at der plantes 2 m fra dræn og vandløb. 

Kommunen gør opmærksom på, at dræn og rørlagte vandløb på de matrikler, som 

projektet vedrører, er private og det er bredejers ansvar, at de er funktionelle og 

kan lede vand fra naboarealet uanset om vandløb/dræn er åbne eller rørlagte. I 

takt med at skoven vokser til kan 2 meter blive for lidt. Det skal bredejer være 

opmærksom på i sin drift af arealet. Store træer kan forventes at danne et rodnet, 

som er dobbelt så omfangsrigt som bladkronen. Det betyder, at der kan gå rødder 

i rørledninger langt fra træets stamme. Alle træer og buske kan stikke rødder ind 

i rørledninger. Især træer som pil, poppel og ask er gode til at stikke rødder ind i 

rørledninger. Disse rødder kan udvikle rodpropper inde i rørledningerne, så 

rørene til sidst kan tilstoppes fuldstændigt.” 

 

Projektområdet indeholder særlige drikkevandsinteresser. Formålet med 

skovrejsningen er bl.a. en beskyttelse af grundvandet mod landbrugsdrift, hvorfor 

skovrejsningen vurderes ikke at påvirke grundvandet negativt. 

 

På det foreliggende grundlag er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet 

ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre 



 

 

8 

målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. 

lov om vandplanlægning. 

 

Jordforurening og drikkevandsinteresser 

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, der 

heller ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering. Det vurderes derfor, at 

projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke 

grundvandsforekomster negativt. 

 

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici 

Der foreligger ikke vedtaget lokalplan for området. Projektet er beliggende i 

landzone og etableres på tidligere landbrugsjord, imellem byerne Slangerup og 

Jørlunde der begge er byzoner, og vil i driftsfasen overgå til naturmæssig, rekreativ, 

og grundvandssikrende anvendelse. I Frederikssund Kommunes kommuneplan 

2017-2029 er dele af projektområdet omfattet af følgende udpegninger: Værdifuldt 

kulturmiljø, kulturhistorisk bevaringsværdi, økologisk forbindelse, lavbundsareal, 

skovrejsningsområde, skovrejsning uønsket, støjbelastet areal, udpegninger til 

”Grønt Danmarkskort”. 

 

I forhold til udpegningen "negativt skovrejsningsområde" har Frederikssund 

Kommune oplyst, at der med de foreslåede indsigtskiler vist på side 9 i Bilag A ikke 

er konflikt med kommunens planlægning for skovrejsning. 

 

I forhold til udpegningen værdifuldt kulturmiljø og kulturhistorisk bevaringsværdi 

vurderes skovrejsning ligeledes ikke at der er konflikt med kommunens 

planlægning. 

 

Beplantningen skaber et skovlandskab med lysåbne arealer, skovbryn og reel skov, 

hvor der er taget hensyn til udsigten i udsigtskilerne, markeret i ansøgningens bilag 

2.  

 

Kumulative påvirkninger 

Miljøstyrelsen er opmærksom på at der i forbindelse med projektet Hørup Skov, er 

gennemført et lignende skovrejsningsprojekt inden for kor tid på et areal der 

grænser op til dette område. 

Grundet projekternes karakter og placering, vurderes det ikke at projekterne har 

nogle kumulative effekter der kan føre til en væsentlig påvirkning af Natura2000 

områder, Bilag IV-arter, eller andre elementer der er vurderet i 

screeningsafgørelserne. Der er i vurderingen lagt vægt på at der ikke er 

nævneværdige udledninger fra projekterne, at der ikke er kumulative 

skyggepåvirkninger på beskyttet natur, samt at projekterne ikke vil have en effekt 

på N2000-områder. 

 

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo) 

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet 

projektet handler om lokal skovrejsning. 

 

Samlet vurdering 
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Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-0mrådernes udpegningsgrundlag 

eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede 

arter negativt.  

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der 

forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller 

driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til 

luften eller våde recipienter.  

 

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af 

krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig 

indvirkning på miljøet. 

 

Høring 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Frederikssund Kommune og Roskilde 

Museum.  

Der er også foretaget en høring af mulige berørte parter, hvis bemærkninger er 

behandlet nedenfor. 

 

Høringsbemærkninger: 

Kommunens bemærkninger er indarbejdet i afgørelsen. 

Roskilde Museum har ikke indsendt et høringssvar. 

 

I forbindelse med partshøring er der indkommet bemærkninger vedr. etablering af 

hegn omkring skoven, samt regulering af krager. Bygherre har hertil oplyst at det 

ikke er almindelig praksis at opsætte hegn omkring nye skovområder. Det er dermed 

heller ikke en del af dette projekt. Miljøstyrelsen vurderer at projektet ikke vil 

medføre væsentlig påvirkning af trafiksikkerheden, selvom der ikke opsættes hegn. 

Det er ikke en del af det ansøgte projekt at udsætte vildt eller kreaturer i området. 

Miljøstyrelsen bemærker at regulering af krager ikke reguleres i nærværende 

afgørelse efter miljøvurderingsloven. 

 

Endvidere er der kommet bemærkninger med ønske om at undlade etablering af det 

sydlige stisystem, samt parkeringsplads. Dette med baggrund i indbliksgener til 

privat have, samt øget trafikbelastning på offentlig vej.  

Naturstyrelsen har hertil bemærket, at der er behov for en mindre grusparkering i 

skovrejsningsområdet. Placeringen har været drøftet med skovrejsningsrådet for 

Hørup Skov (følgegruppen) og med kommunen. Kommunen mener, at den 

foreslåede placering er den mest hensigtsmæssige, i forhold til udsigtsforhold for 

ind- og udkørsel til parkeringspladsen. Der vil blive etableret en mindre sti fra 

parkeringspladsen og mod nord – nordøst i området, således at det er muligt at 

komme rundt i Hørup Skov. Op mod beboerne på Sundbylillevej vil der bliver 

etableret et læbælte, således at indkig til parcellerne begrænses en del. 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående bemærkning samt udtalelse, at 

indbliksgener til haven ikke er væsentlige, da der etableres et læbælte imellem stien 

og haven. Kommunen er vejmyndighed og Miljøstyrelsen har ikke oplysninger om 

trafikbelastning der kan føre til anden vurdering end kommunens.   

 

Offentliggørelse 
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Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 16. 

november 2021. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der 

følger af lovgivningen. 

 

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.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk. 

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 

du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder 

og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/vejledning/).  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke 

modtages gennem 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 Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. 

den 14. december 2021.  

 

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 

Miljøstyrelsens 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.” 

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

 

http://www.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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Bilag: 

Bilag 1: Ansøgning 

Bilag 2: Kortbilag (Indeholdt i ansøgning) 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Lasse Nissen Kristiansen 

Biolog 

+45 24 59 36 62 

lanik@mst.dk 

 


