
 

 

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

Landskab og Skov 

J.nr. 2021 - 61536   

Ref. JOFAH 

Den 25. januar 2022 

 

Afgørelse om, at Skovrejsningsprojekt i Grevekommune ikke er 

omfattet af krav om miljøvurdering 

 

 

Miljøstyrelsen har den 16. november 2021 modtaget Naturstyrelsens ansøgning via 

Greve Kommune om skovrejsning  på projektareal nord for Karlslunde på matrikel 

22d. Efter projektets afslutning bliver arealerne fredskovspligtige statsskov. 

Med udvidelsen kommer Greve Skov op på en samlet størrelse på 171 ha. Som en del 

af skovrejsningen på de nye arealer lavers der sammenhæng med stier og skovveje i 

eksisterende dele af Greve skov. Et af de primære formål med projektet er at 

beskytte grundvandet i området. 

 

Samlet se vil der i med udvidelsen af Greve Skov være anlægsaktivitet på 13 ha. 

Detaljeret arealfordeling fremgår af vedlagte projektbeskrivelse. 

 

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 

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 og supplerende oplysninger udgør resterende bilag. 

 

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

af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. 

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

projekter (VVM). 
2 BEK nr 1376 af 21/06/2021 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter 
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Projektbeskrivelse 

I 2004 blev det besluttet, at Naturstyrelsen skal etablere en ny statsskov mellem 

Karlslunde og Greve Landsby og de første træer blev plantet i 2006 på 2,8 hektar i 

skovens nu nordøstligste hjørne. Greve Skov er fortsat i etableringsfasen og 

beregnes ville være det i en årerække fremover. Etableringen sker i samarbejde med 

Greve Kommune og HOFOR A/S. Den røde ramme på kort 1 viser projektområdets 

oprindelige grænser. Nu er det nordligste areal sidenhen taget ud af projektområdet, 

så grænsen nu går til dér hvor skov allerede er plantet. Til gengæld er 

projektområdet udvidet mod sydvest med det område som nu ønskes tilplantet, så 

det samlede projektareal holder nogenlunde samme størrelse som oprindeligt. 

Skoven ligger over et vigtigt grundvandsmagasin og samtidig meget bynært til gavn 

for befolkningens friluftsliv og sundhed. Der skal ikke kun være træer i den nye skov, 

men også åbne naturområder. Skoven skal også producere træ til f.eks. møbler og 

huse. Der er etableret grusbelagte stier i skoven og det er tilladt for skovgæsterne at 

trampe deres egne trampestier væk fra skovvejen. 

 

Formålene med skoven er mange: 

 Beskytte grundvandet. Området ligger over et vigtigt grundvandsmagasin 

 Skabe rekreative arealer til glæde og gavn for borgerne 

 Forbedre borgerne sundhed 

 Skabe mere natur og bedre biodiversitet 

 Skabe bæredygtig træproduktion 

 Forøge skovarealet i Danmark 

 Oplagre CO2 og dermed fremme klimaet 

 

 

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. 

 

Beskyttet natur 

Projektet er beliggende i Greve Kommune, og vil på grund af afstanden ikke kunne 

påvirke vadehavsområdet. 

 

Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en eng 

beliggende umiddelbart op til projektområdets sydlige side. Dette vurderes dog ikke 

væsentligt påvirket da engen ligger uden for projektområdet og en evt. skygge 

påvirkning af §3 området vil være minimal. 

 

Der ligger også en §3 sø inden for projektområdet denne ligger dog ikke i den del af 

projektområdet der skal tilplantes og vurderes derfor ikke væsentlig negativt 

påvirket idet projektet ikke genererer spildvand eller ændre overfladevand. En evt. 

skyggepåvirkning fra de ny plantede træer vurderes på baggrund af søen placering 

relativt til den nye beplantning at være minimal.  

Projektet vil ikke forhindre passage af fauna til omkringliggende naturområder. 

 

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i 

naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
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Projektet er beliggende i en afstand af ca. 4 km fra nærmeste Natura 2000 område: 

Nr 150, Gammel Havdrup mose. På baggrund af projektets karakter, 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 

Screening i Naturdata under Miljøportalen, viser at der ikke er observeret forekomst 

af fredede eller beskyttede arter inden for projektområdet. En søgning i Naturdata 

på omtrent 1000 meter omkring projektområdet viser, at der er på sammenlagt 9 

lokaliteter er registreret 4 fredede arter i nærgeografien: alle 4 er padder. 

  

Blandt padderne er Spidssnudet frø og Stor vandsalamander bilag IV arter. Disse 

arter er generelt tilknyttet våde områder og kan måske efter projektets udførelse 

indvandre på området. Det er miljøstyrelsen vurdering at grundet projektets afstand 

og karakter vil dette ikke påvirke områdets padder negativt.  

 

Samlet set, vurderes skovrejsningen ikke i sig selv eller i forbindelse med andre 

planer og projekter at ville forurene, beskadige eller ødelægge leve, yngle eller 

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

habitatdirektivets bilag IV. 

 

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af bilag 

IV arter og/eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket væsentligt. 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. 

 

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 vurderes ikke at medføre væsentlige gener i driftsfasen. Eventuelle gener 

fra maskiner til udlægning af stier samt plantning af træer vurderes at være af 

kortvarig karakter og derfor ikke væsentlige for omkringboende.  

 

                                                             

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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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, da belysningen i 

videst muligt omfang er nedadrettet. I driftsfasen vil projektet ikke være oplyst, og 

dermed vil det ikke medføre væsentlige lysgener for omgivelserne. 

 

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige lugtgener for omkringboende, da der 

er tale om plantning af træer. 

 

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 

Der vil i projektet være behov for bundsikring, stabilgrus og leret vejgrus. Disse vil 

komme fra lokal grusgrav og det forventes at der blive behov for ca. 37,1 m3 

ballastgrus, ca. 37,1 m3 stabilgrus og ca 9,4 m3 leret vejgrus. 

 

Der vil ikke blive benyttet vand eller generet spildevand/affald i forbindelse med 

projektet. Regnvand vil nedsives på arealerne. 

 

Efter ca. 10 år vil udtyndinger af de etablerede skovbevoksninger begynde at give 

råtræseffekter. Den forventede tilvækst vil være ca. 8-10 m3 pr. ha. pr. år. 

 

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger 

Skovrejsningen udløser en skovbyggelinje på 300 meter jf. naturbeskyttelsesloven. 

Placeringen af projektområdet i forhold til de eksisterende dele af Greve Skov 

bevirker, at skovbyggelinjen kun udvides mod sydvest. Da udvidelsen grænser ud 

mod landbrugsareal mod vest, så får den nye skovbyggelinje ingen praktisk 

betydning. 

 

Nærmeste fredning er en kirkefredning af Karlslunde kirke, der ligger ca. 400 m syd 

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

eller i øvrigt påvirke denne på baggrund af afstanden hertil. 

Projektet vurderes ikke at tilsidesætte formålet med fredningen eller i øvrigt påvirke 

det fredede område. 

 

Kystnærhedszonens hovedsigte er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig 

naturværdi og landskabelig værdi. Det ansøgte projektet vurderes ikke at være til 

hinder herfor, idet det ligger uden for denne.  

 

Overfladevand og grundvand 

Der er som en del af projektet tiltænkt åbning af en rør ledning samt 

rensning/rydning af affald, sten og jord fra den på området eksisterende §3 sø. Dette 

er for at forbedre hydrologien på området. 
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I skelet mod vest (1) vil der bliver gravet ned til drænet og dette vil blive frilagt på 

de første, ca. 30m. Drænets forløb mod øst (2) fastlægges og der graves samt skrabes 

et traceé op til 1 hvorefter drænet ved 1 afbrydes. Vandets forløb fra 1 forbliver 

uændret, men bliver overfladisk, hvilket betyder et bredt traceé bliver vandpåvirket 

i perioder med meget nedbør. Ved grusvejen etableres et indløb til eksisterende 

underføring. På den anden side af grusvejen løber vadet i åben vejgrøft. 

 

Det eksisterende §3 vandhul (3) har et meget lille vandspejl, ca 20m2. Dette skyldes 

sandsynligvis at vandhullet gennem mange år er blevet fyldt marksten, 

overskudsjord og måske affald. Med bevoksningen rundt om udgør arealet ca. 1170 

m2. Der vil være følgende indsatser for at forbedre tilstanden af vandhullet: 

 

 Frihugning af ca 75% af bevoksningen, mod syd og vest vil alt blive fjernet 

 Opgravning af naturlig fast bund. Evt. affald vil blive fjernet, og 

overskyndende ren jord vil blive spredt i et maksimalt 15cm tykt lag 

omkring vandhullet. 

 Brinkerne vil blive efterladt med en hældning der varierer fra 1:5 til 1:3 

 Der vil blive søgt efter dræn, der evt. bortleder vand fra vandhullet og disse 

vil blive afbrudt. 

 

Ved åbningen af rørlægningen forventes det at lavbundsområdet, ca. 800 m2, 

periodevis få mere vand tilført. Der vil også blive eftersøgt for mindre dræn, der evt. 

nu bortleder vand fra området. Formålet er at få et lavtliggende område med 

periodevis stående vand. 
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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. Det er desuden vurderingen at projektet ikke vil ændre 

afvandings forhold for naboarealer. 

 

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 etableres i landzonen 

nord for Karlslunde på tidligere landbrugsjord. I drift fasen overgår området til 

naturmæssig, rekreativ og grundvandssikrende anvendelse. I Greve Kommunes 

kommuneplan 2017-2029 er matriklen omfattet af udpegning til rekreativt område, 

og projektet er ikke i strid med denne udpegning.  
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Beplantningen skaber et skovlandskab med lysåbne arealer og skovbryn i 

forlængelse af allerede etableret skov (Greve skov). Desuden vil projektet skabe flere 

lysåbne vandområder på området. Ved plantningen vurderes der ikke at være 

ændringer i udsynsforhold for omkringboende, denne vil dog nok ændre sig efter en 

årrække da der før har være mark. 

 

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. 

 

Kumulative påvirkninger 

Miljøstyrelsen er opmærksom på at der tidligere har været lign. projekter ifm. Greve 

skov, på et areal der grænser op til projektet. 

Grundet projektets karakter og placering vurderer Miljøstyrelsen ikke at 

projekterne vil have nogen kumulative effekter der kan føre til en væsentlig 

påvirkning af natura2000, bilag 4, og/eller andre elementer der er vurderet ifm. 

screenings afgørelsen. 

 

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo) 

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det 

ikke forårsager emissioner til miljøet, og den visuelle påvirkning er af stærk lokal 

karakter 

 

Samlet vurdering 

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 Greve Kommune og Museum 

Sydøstdanmark, hvis kommentarer er indarbejdet i afgørelsen. Der er også foretaget 

høring af muligt berørte parter. 

 

Kommunens og andres kommentarer: 

Der har ikke været kommentarer i forbindelse med høringerne. 

 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 15. 

marts 2022. 

http://www.mst.dk/
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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 12. april 2022.  

 

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. 

 

Kopi til: 

Greve Kommune 

Museum Sydøstdanmark 

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: Projekt Beskrivelse 

Bilag 3: Hydrologi indsats 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jonas Fardrup Hennecke 

Biolog 

+45 23 70 97 96 

jofah@mst.dk 

 


