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Landskab og Skov 
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Den 07. oktober 2021 

 

 

Afgørelse om, at skovrejsning ved Wendelholm ikke er omfattet af krav 

om miljøvurdering 

 

Miljøstyrelsen har den 19. maj 2021 modtaget jeres ansøgning via Hillerød 

Kommune om skovrejsning på Naturstyrelsens arealer ved Wendelholm på 

matr.nr., 3n, 3k, begge Tjæreby by, Tjæreby, samt 2b, 1b, 1c, 64c, 64d og 1d, alle 

Æbelholtdam, Tjæreby. Skovrejsningen er ansøgt på landbrugsjord vest/sydvest for 

Tjæreby i forbindelse med et større grundvandsbeskyttende skovrejsningsprojekt 

som er udarbejdet af Hovedstadens Forsyningsselskabet (HOFOR), Naturstyrelsen, 

og Hillerød kommune. 

 

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. 

 

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 

                                                             
1 LBK nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). 
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beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2, da 

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

godkendelse af Naturstyrelsens skovrejsning ved Wendelholm i Hillerød Kommune 

er vedlagt som bilag 2. 

 

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

rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.  

 

Projektbeskrivelse 

Bygherre har oplyst: ”Det ansøgte areal indgår som en del af et større 

skovrejsningsområde Æbelholt Skov. Samlet areal på 532 ha. Der er indgået en 

samarbejdsaftale mellem HOFOR (Hovedstadens forsyningsselskab), Hillerød 

Kommune samt Naturstyrelsen. HOFOR finansierer opkøb af arealerne, mens 

Naturstyrelsen står for etablering af pleje herunder tilplantning samt den 

fremtidige drift af arealerne.” 

 

I den førnævnte samarbejdsaftale, 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. 

 

Det samlede projektareal er på ca. 24 ha, og arealet har været landbrugsjord 

tilhørende Wendelholm, som har været en større ejendom med en stor 

bygningsmasse. Der er ingen bebyggede arealer og ingen befæstede arealer inden 

for de 24 ha, dog ligger der spredt bebyggelse i nærhed af projektet, samt over 30 

matrikler med boliger indenfor 300 meter, som ikke allerede er omfattet af 

skovbyggelinjen. 

 

Det samlede areal, hvor der ønskes ny tilplantning er på ca. 18,7 ha.  

På det nordlige areal, ca. 6,5 ha, vil der blive plantet forsøgs bevoksninger samt 

bevoksninger, der skal bruges til produktion af frø. Det samlede areal, der ligges ud 

til naturlig succession, er på ca. 1,2 ha. Det samlede areal, hvor der ønskes lysåbne 

arealer fx eng, vådområde mm., er på ca. 3,8 ha. Areal med § 3 arealer udgør pt. ca. 

0,8 ha (se bilag 2 nederst i ansøgningsskemaet). 

Der vil blive etableret stisystem for gående på Wendelholm. Stisystemet på 

Wendelholm vil hænge sammen med stisystemet på Lønsgård, som er for gående og 

cyklende samt et mindre stisystem for ridende. Lønsgård ligger vest for 

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

projekter 
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Wendelholm og er en del af Æbelholt Skov. Der planlægges etableret grusstier på en 

længde af 1200 meter, og en bredde på 2 m. Det samlede areal med parkeringsplads 

udført i stabilgrus er ca. 77 m2. 

 

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

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

udvalgte skovudviklingstyper med flere forskellige træarter. 

En del af området grænser op til Æbelholt Å, som er et offentligt vandløb og omfattet 

af regulativ og en række bestemmelser bl.a. at der ikke må beplantes nærmere end 

5 fra vandløbets kronekant.  

Ved tilplantningen tages hensyn til §3 områder samt til 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 5 m fra kronekanten af 

vandløbene og 2 m fra midten af drænrør, der afleder vand fra naboarealer. De 

lovmæssige krav til vandledningen overholdes. 

 

Ved møde med bygherre er det oplyst at, der ikke er konkrete planer om græsning 

og hegning på de vestlige mosearealer omfattet af projektet, samt at der ikke er 

konkrete planer om etablering af hydrologiprojekter, hvorfor miljøstyrelsen ikke har 

taget stilling til etablering af evt. vådområder eller afgræsning. Såfremt bygherre 

ønsker at gennemføre disse projekter kan dette kræve en ny screeningsafgørelse, jf. 

bilag 2, punkt 13a i miljøvurderingsloven. 

 

I samarbejdsaftalen er anført: ”Når et areal inde for projektområde bliver opkøbt 

efter at have været til salg tinglyses deklaration om ingen brug af pesticider og 

andre miljøfremmede stoffer samt ingen brug af gødskning, slam, og returjord på 

arealerne”. Derfor er projektet også vurderet på baggrund af denne oplysning. 

 

Begrundelse 

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. 

 

Beskyttet natur 

Projektet er beliggende nær eller inden for følgende 4 naturområder omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3: To moseområder beliggende på matr.nr. 1d, 64d, og 

64c, Æbelholtsdam, Tjæreby, en sø beliggende ca. 12 m vest for projektområdet på 

matr.nr. 1b, Æbelholtsdam, Tjæreby, samt en sø beliggende på matr.nr. 3n, Tjæreby 

by, Tjæreby. Projektet holder en planteafstand på 12 m til §3-områderne, samt en 

afstand på 5 m til kronekanten på vandløb. 

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

ændrer på hydrologien i området. 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.  
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Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i 

naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 860 m fra nærmeste Natura 2000 område: 

nr. 261 Freerslev Hegn som består af habitatområde H270. Den tætteste 

registrerede naturtype, ”Bøg på Muld (9130)”, findes ca. 1 km sydøst for området.  

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige 

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

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

planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag3. 

 

Beskyttede arter 

Miljøstyrelsen har kendskab til flere registreringer fra 1982-1995, af spidssnudet 

frø, Rana arvalis (Bilag IV art), i umiddelbar nærhed til søer, vandhuller og moser, 

der ligger i nærhed af eller inden for projektområdet. Disse registreringer er dog 

ikke blevet opdateret siden. Kommunen har oplyst at de ikke har kendskab til 

tilstedeværelse af beskyttede arter i området.  

 

Bygherre har oplyst at der ikke er konkrete planer om græsning på de vestlige 

mosearealer, hvor der er registreringer af spidssnudet frø, og at de arealer, jf. 

ansøgningen, bilag 4, er udlagt til fortsat at være lysåbne mosearealer. Projektet vil 

derfor ikke i sin nuværende udformning have en negativ påvirkning på evt. 

tilstedeværelse af spidssnudet frø, da projektet ikke indebærer ændringer af moser 

eller andre lokaliteter som vil kunne fungere som yngle- eller rasteområder for bilag 

IV arten.  

Derudover vurderes det at landbrugsarealer ikke er et potentielt levested for 

spidssnudet frø, hvorfor omlægning af arealanvendelsen til skov, uden brug af 

gødning og pesticider, formentlig vil have en positiv effekt på potentielt 

tilstedeværende bestande, samt på raste/yngleområder. Derfor vurderes det at, 

grundet skovrejsningens placering, der ikke hverken i anlægs- og driftsfasen, vil 

være nogen negativ påvirkning på raste/yngleområder for spidssnudet frø, skulle 

denne være tilstede i området.  

 

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

 

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter forurener, beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder 

eller ødelægger 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. Eventuelle gener 

vurderes at være af kortvarig karakter og vurderes ikke væsentlige for 

                                                             

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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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 

 

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

midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende.  

 

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 eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen. 

 

Ressourcer og affald inklusivt spildevand 

Det vurderes ikke at projektet genererer nævneværdigt affald og/eller spildevand i 

anlægs- eller driftsfasen. 

 

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger 

Dele af projektområdet er omfattet af kirkebyggelinjer. Inden for denne må der ikke 

opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er 

synlige i landskabet. Da projektet drejer sig om skovrejsning, vurderes projektet 

ikke at have en væsentlig negativ påvirkning på indsigten til kirken, eller at være i 

strid med kirkebyggelinjen. 

 

Projektet vil afkaste skovbyggelinje på 300 m jf. naturbeskyttelsesloven. Inden for 

denne må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og 

master. Der er en række undtagelser fra forbuddet, og dispensation hertil kan 

ansøges hos Hillerød Kommune. Dette vil medføre en begrænsning i anvendelsen af 

de omkringliggende ejendomme omkring projektområdet. Idet der forefindes 

dispensationsmulighed, ligesom skovbyggelinjen af kommunen kan ansøges 

reduceret hos Miljøstyrelsen, vurderes projektet ikke at medføre en væsentlig 

påvirkning for de omkringboende. 

 

Nærmeste fredning er Tjæreby Kirke, (registrerings-nr. 01442.00), der ligger ca. 40 

m øst for projektområdet. Projektet vurderes ikke at være i strid med fredningens 

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

 

I både det nordøstlige og sydlige projektområde er der gjort fortidsfund. Grundet 

projektets karakter, herunder mangel på dybde-/reolpløjning i forbindelse med 

anlægsfasen, vurderes det ikke at kunne påvirke evt. fortidsfund i området. 

 

Overfladevand og grundvand 

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke medfører øget afstrømning med 

overfladevand til beskyttede vandløb, men nærmere til småsøer i området. 

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

hvorfor projektet vurderes til ikke at påvirke hydrologiforholdende på 

omkringliggende ejendomme. 

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 

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 

Projektet er beliggende i landzone. Projektet etableres ikke i nærheden af et tæt 

befolket område, dog i nærheden af spredt bebyggelse og Tjæreby. Hillerød 

kommune har oplyst at området er udpeget som positivt skovrejsningsområde. 

Arealet, hvor der ønskes skovrejsning, anvendes i dag til landbrugsdrift, og vil i 

driftsfasen overgå til anvendelse til grundvandssikrende, samt rekreative og 

naturmæssige formål. Der foreligger ikke vedtaget lokalplan for området. 

 

Hillerød Kommune har i sin godkendelse oplyst at området ikke er udpeget som 

bevaringsværdigt landskab, hvilket er baseret på en landskabskarakteranalyse af 2 

landskabskarakterområder. Det vurderes at projektet ikke vil være imod de mål for 

landskaberne der er fremlagt i landskabskarakteranalyserne. 

 

Hillerød kommune har i sin godkendelse oplyst at projektområdet ikke indeholder 

kulturhistoriske værdier eller geologiske bevaringsværdier.  

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, 

kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, 

som kan blive væsentligt påvirket af projektet. 

 

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

med det primære formål at sikre grundvandet i området, men projektet vil også give 

en rekreativ og naturmæssig værdi i området. 

 

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo) 

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet 

projektet er af lokal karakter. 

 

Kumulative påvirkninger 

Miljøstyrelsen er opmærksom på at der i forbindelse med Æbelholt Skov, er 

gennemført et lignende skovrejsningsprojekt (Lønsgård) i umiddelbar nærhed til 

dette projekt (indenfor 100 m).  
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Projektet ”Lønsgård” er ved det nærmeste punkt placeret ca. 500 m fra nærmeste 

N2000-område nr. 261 Freerslev Hegn, og samme afstand fra nærmeste 

registrerede naturtype ”Bøg på Muld (9130)”.  

Grundet projekternes karakter, 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 det nærliggende N2000-område Freerslev Hegn. 

 

Samlet vurdering 

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-0mrådernes udpegningsgrundlag 

eller bilag IV arter.  

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 Hillerød Kommune og det lokale museum, 

Museum Nordsjælland. 

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

indarbejdet i afgørelsen. 

 

Kommunens og andres kommentarer: 

Kommunen henviser i høringssvaret til kommunens godkendelse af Naturstyrelsens 

skovrejsning ved Wendelholm i Hillerød Kommune af den 19. maj 2021, som 

fremgår af bilag 2, vilkår og oplysninger fra denne godkendelse er indarbejdet i 

denne afgørelse.  

Museum Nordsjælland og Hovedstadens forsyningsselskab (HOFOR) havde ingen 

bemærkninger til afgørelsen.  

Naturstyrelsen Nordsjælland havde ikke yderligere bemærkninger til afgørelsen. 

Der har været spørgsmål fra berørte parter, men dette har ikke ført til yderligere 

indvendinger eller bemærkninger. 

 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 7. 

oktober 2021. 

 

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

følger af lovgivningen. 

 

Klagevejledning 

http://www.mst.dk/
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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 4. november 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. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lasse Nissen Kristiansen 

AC-tekniker 

+45 24 59 36 62 

lanik@mst.dk 

 

Kopi til  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:lanik@mst.dk
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Hillerød Kommune  

Museum Nordsjælland 

Berørte Parter 

 

Bilag: 

Bilag 1: Ansøgning 

Bilag 2: Kommunens godkendelse af Naturstyrelsens skovrejsning ved Wendelholm 

i Hillerød Kommune 

 

 

 

 

 


