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Afgørelse om, at skovrejsning ved Aabybro-Biersted ikke er omfattet af 
krav om miljøvurdering 
 
 
Miljøstyrelsen har den 18. august 2021 modtaget jeres ansøgning via Jammerbugt 
Kommune, om skovrejsning på flere arealer ved Biersted og Aabybro. Et 
oversigtskort kan ses under afsnittet for projektbeskrivelsen. 
 
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 

                                                             
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 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter 
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staten er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, kortbilag fremgår af 
bilag 2, og øvrige relevante oplysninger udgør bilag 3. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 1d i miljøvurderingsloven: Nyplantning og 
rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. 
 
Projektbeskrivelse 
Projektet er et skovrejsningsprojekt på 14 forskellige matrikler i området nær 
Biersted og Aabybro ved Store Vildmose. Se bilag med oversigtskort i 
størrelsesforholdet 1:25000, hvoraf nedenstående figur er et uddrag. Matriklerne 
er på nuværende tidspunkt i landbrugsmæssig drift. På to af matriklerne, 6a og 23i 
Biersted By, Biersted, er der bebyggelse i form af gårde og 
landbrugsdriftsbygninger. 
 

 
Figur 1 Matriklerne for den planlagte skovrejsning og udlæggelse til 
lysåben natur 

 
Skovrejsningsprojektet har grundvandssikring som primært formål, men bygherre 
oplyser, at naturmæssige og rekreative forhold også vil tilgodeses som sekundære 
formål. Der stræbes efter at skabe en bynær skov for lokalområdet Aabybro-
Biersted og binde eksisterende og nye skov- og naturarealer sammen. Projektet 
sker på baggrund af en samarbejdsaftale mellem Aabybro Vand, Jammerbugt 
Kommune og Naturstyrelsen Vendsyssel. 
 
Generelt for den fysiske planlægning og det fremsendte materiale gælder, at det er 
en overordnet principskitse og plan for området. Stisystemet forventes udviklet i 
takt med, at de hegn som er nødvendige for den unge beplantning i kulturfasen 
nedtages og den rekreative brug afdækkes. Anlægsperioden er derfor lang og er 
angivet som værende fra marts 2022 til december 2026. 
 
Der er i projektet erhvervet arealer og ejendomme ved frivillig handel (ca. 110 ha); 
der er enkelte af disse arealer, hvis fremtid i projektet endnu ikke er afklaret, 
hvorfor der ikke er planlagt for, og ansøgt om samtlige erhvervede matrikler. Det 
forventes ligeledes, at der vil komme flere arealer til i årene fremover. For arealet 



 
 

3 

vest for Aabyskoven gælder særligt, at der pågår dialog med ejerne af arealerne syd 
for om eventuel erhvervelse af disse; hvorfor der ikke er skitseret et skovbryn mod 
syd. Erhverves arealerne ikke, etableres naturligvis også skovbryn her. 
 
Omkring 30 ha af det samlede område på 110 ha planlægges tilplantet, hvoraf 
halvdelen etableres som skovbryn og lav bevoksning. Ca. 27 ha planlægges omlagt 
til lysåben natur og 26 ha udlægges til naturlig tilgroning idet det allerede i nogen 
grad er tilvokset eller ikke på ansøgningstidspunktet er nærmere planlagt. 3.700 
m² landbrugsdriftsbygninger skal nedrives. De øvrige arealer opgøres af nye 
befæstede veje samt eksisterende bebyggelse og befæstelse hvis fremtidige 
benyttelse bygherre oplyser er uafklaret, men at de ikke skal nedrives.  
 
Som det fremgår af de forskellige områders principskitser og kortbilag planlægges 
beplantningen med stor variation i tæthed, type og højde. Der planlægges stier 
som slynger sig igennem skovområderne og der oprettes derudover hegnede 
hundeskove, borde/bænke, madpakkehus og udsigtstårne.  
 
 
 
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 
Der er i det centrale skovrejsningsområde ved adresserne Nørgårdsvej 31 og 
Biersted Mosevej 36 tilstedeværelse af § 3 beskyttet sø og overdrev. Derudover er 
der i de aflange matrikler lige nord for (46a, Vildmosen, Biersted og 59c, Biersted 
By, Biersted) som også indgår i skovrejsningen, tilstedeværelse af et engområde og 
to moseområder, samt flere øvrige moseområder ved matrikelgrænserne. 
 
Ligeledes er der en lang række beskyttede naturområder af mindre størrelse i 
nærområdet. Disse inddrages ikke, og vurderes ikke påvirket på nogen måde, som 
følge af projektet. 
 
Hedeområdet forløber som et smalt areal igennem de nuværende markarealer. Som 
det fremgår af principskitserne, er områderne omkring dette, samt området i sig 
selv, planlagt som værende åbne naturtyper med en grussti forløbende lige syd for. 
I praksis vil driften af områderne derfor ekstensiveres og hedeområdet kan få lov til 
at brede sig og nye eng-naturtyper kan også forventes at indtræde. Projektet 
vurderes derfor positivt for hedeområdet hvis udbredelse må forventes øget. 
 
Der er ikke planlagt nogen ændringer af søen eller dens nære omgivelser. Østsiden 
udlægges, som fortsættelse af ovenstående hedeområde, som åben natur. Det 
vurderes derfor ikke, at søen påvirkes. Lige nord for søen er indtegnet borde/bænke 
og søen angives som en fiskesø. Miljøstyrelsen har ikke viden om søens nuværende 
brug og forholder sig ikke til Naturstyrelsens oplæg til den rekreative brug heraf. 
Der henvises blot til, at forøget rekreativ brug kan medføre uønsket 
tilstandsændring hvorfor planlægningen af muligheder for rekreative interesser i 
tilknytning til denne bør foretages i dialog med kommunens naturafdeling. 
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Dele af de aflange områder, som ses af Figur 1 og som udgør grænsen til Store 
Vildmose mod nord, er kortlagt som § 3 beskyttede eng- og moseområder. Disse 
indgår i planlægningen af skovrejsningen som lysåben natur. Der forventes således 
ikke en påvirkning af disse områder. Tilstødende arealer udlægges dog som ny natur 
og det samlede naturareal forøges dermed.  
Der planlægges stier og ridestier så vidt muligt uden om den eksisterende § 3 natur, 
men for den østlige heraf (matrikel 59c, Biersted By, Biersted) er stierne planlagt i 
kanten af matriklen, hvor der i givet fald vil være overlap med et beskyttet eng- og 
moseområde.  
 
Projektområdernes samlede forekomst af § 3 beskyttede naturtyper forøges som 
følge af projektet, og projektet vurderes således positivt herfor. Miljøstyrelsen 
henviser dog til, at der kan være behov for ansøgning om dispensation for 
etableringen af stier i § 3 områderne. 
Samlet vurderes projektet at medføre en betydelig forøgelse af områder som på sigt 
vil blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det forventes ikke, at projektet vil 
medføre negative tilstandsændringer for de eksisterende beskyttede naturområder 
inden for, eller i nærområdet. 
 
Natura 2000 
De af projektet omfattede delområder som er beliggende tættest på et Natura 2000 
område er beliggende i en afstand af ca. 250 til 400 meter fra Natura 2000 område: 
N12, Store Vildmose. Området omfatter Habitatområde H12 og omfatter intet 
fuglebeskyttelsesområde. Tabellen nedenfor angiver arter og naturtyper på 
områdets udpegningsgrundlag: 

 
 
Naturtyper på udpegningsgrundlaget er således en blanding af våde naturtyper 
(søer, moser, vandløb, våde enge) og tørre naturtyper (overdrev, hede). 
 
Idet projektet ikke er beliggende inden for selve Natura 2000 området, og i øvrigt 
omhandler etablering af nye skov- og naturområder, vurderes det, at projektet på 
baggrund af dets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og 
gener for omgivelserne ikke vil påvirke Natura 2000-området og dets 
udpegningsgrundlag væsentligt. Tværtimod etableres der tilstødende naturområder 
som kan forbedre forholdene (forøge egnede arealer) for arterne på 
udpegningsgrundlaget. Det vurderes derfor ikke, at der skal foretages en 
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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, samt at etableringen af 
yderligere naturforekomster i dette tilfælde blot vil gavne eventuelle planer. 
 
Beskyttede arter 
Projektets delområder er på nuværende tidspunkt i landbrugsmæssig drift, hvorfor 
det vurderes usandsynligt, at der skulle forekomme bilag IV arter og/eller 
rødlistearter inden for delområderne. 
 
Der er i de eksisterende naturområder nær projektets delområder registreret 
forekomst af blandt andet spidssnudet frø (bilag IV), skrubtudse og butsnudet frø. 
Disse arter vil ved nedlæggelsen af landbrug og forøgelse af naturværdierne i 
området på sigt få forbedrede levevilkår, og projektet vurderes derfor som værende 
gavnligt for eventuelt forekommende beskyttede arter. 
 
Projektet indebærer nedrivning af landbrugsdriftsbygninger hvor der kan 
forekomme flagermus. Naturstyrelsen oplyser dog i ansøgningen, at bygningerne er 
screenet for flagermus, og at der ikke er konstateret tilstedeværelse heraf. 
 
Miljøstyrelsen har således ikke kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af 
bilag IV arter og/eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket væsentligt som følge 
af projektet. Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af 
gamle træer, 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 
Som bygherre oplyser, vil der ved anlægsarbejdet forekomme lokale støj og 
støvgener i forbindelse med træplantning og etablering af nye grusveje og stier, men 
det vurderes sammenligneligt med den gene som den eksisterende 
landbrugsmæssige drift medfører. 
 
Hvad angår lys kan der forekomme almindelige lysgener fra entreprenørmaskiner 
inden for normal arbejdstid hvis anlægsarbejdet i et givent delområde foregår i de 
mørke dele af året. 
 

                                                             
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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Evt. gener vurderes dog at være af kortvarig karakter og vurderes ikke væsentlige 
for omkringboende, der tværtimod måske har en (rekreativ) interesse i udførelsen 
af projektet.  
 
I driftsfasen er der tale om etablerede skov- og naturområder hvor der ikke vil være 
støv, støj eller lysgener. 
 
Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige lugtgener for omkringboende, da der 
er tale om nedlægning af landbrugsdrift og oprettelse af natur. 
 
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 er som følge af projektets karakter ingen affald forbundet med driftsfasen. 
Under anlægsfasen vil der blive nedrevet landbrugsdriftsbygninger som genererer 
bygge affald, men dette vil ikke være af væsentlig betydning idet det må forventes, 
at affaldshåndteringen sker efter gældende regler. 
 
Der forventes forbrug af råstoffer til nye grusstier i form af ca. 1.100m3 grus. Baseret 
på projektets delområders samlede størrelse på 110ha vurderes forbruget ikke 
væsentlig anderledes end andre projekter af samme type hvor der etableres 
stisystemer.  
 
Der vil ikke forekomme spildevand som følge af projektet, og regnvand vil fortsat 
nedsive i områderne, der nu udlægges til natur. 
 
Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger 
Et af skovrejsningsområderne (matr. 19h Biersted By, Biersted) er beliggende 
delvist inden for Kirkebyggelinjen for Biersted Kirke. Kirkebyggelinjen har til formål 
at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod at der 
opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er 
synlige i landskabet. Efter bestemmelsen er det inden for 300 meter fra en kirke 
forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt.  
Der etableres ingen ny bebyggelse og der er udelukkende tale om skovrejsning. Der 
er desuden eksisterende bebyggelse og høj beplantning imellem kirken og 
skovrejsningsområdet, hvorfor det ikke vurderes at kirkens synlighed i landskabet 
væsentligt ændres. Som der angives i bilaget "Principper for planlægning af 
skovrejsning" bliver beplantningen her alligevel tilpasset efter dialog med 
menighedsråd og stift, samt at der søges dispensation hos Jammerbugt Kommune. 
 
Nærmeste fredning er, ud over kirkefredningen for Biersted kirke som nævnt 
ovenfor, Store Vildmose beliggende i en afstand af 250-400 meter fra projektets 
delområder. Projektet vurderes ikke at være i strid med fredningens formål eller i 
øvrigt påvirke denne på baggrund af afstanden hertil samt at projektets formål er at 
udlægge ny natur. 
 
Overfladevand og grundvand 
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Projektets primære formål er beskyttelse af grundvandet ved at udtage arealer i 
landbrugsmæssig drift og i stedet udlægge dem til skov og lysåben natur. I praksis 
betyder dette et ophør af kørsel med landbrugsmaskiner, gødskning og evt. 
sprøjtning (hvis dette tidligere var tilfældet) af arealerne. Der vil således ikke 
længere være en risiko for udledning eller nedsivning af miljøfremmede eller 
skadelige stoffer til overfladevandsforekomster eller grundvand.  
Hvad angår overfladevandsforekomster forløber der to § 3-beskyttede vandløb 
igennem området, i øst-vestlig retning. Vandløbenes omgivelser udlægges 
hovedsageligt til lysåben natur og det forventes således ikke, at der vil være en 
påvirkning, f.eks. via skygge, af disse vandløb. De få steder der vil være tale om, vil 
være på relativt korte strækninger (i omegnen af 50 meter) hvilket af denne grund 
ikke vurderes at udgøre en væsentlig påvirkning af vandløbene.  
 
Der er i ansøgningsmaterialet ikke beskrevet nogen aktiviteter hvad angår en 
eventuel forekomst af dræn på landbrugsjorderne. Det må forventes at disse, hvis 
der er tilstedeværelse heraf, efter udlæggelse til natur på sigt vil gå i stykker og ikke 
vil blive vedligeholdt. Da der blot vil være tale om en eventuel mangel af vedligehold 
skal der ikke søges dispensation/tilladelse hertil. Påvirkningen vil i givet fald være 
mere vand på terræn i de lavtstående områder (dvs ikke den eksisterende hede) 
hvilket vil være gavnligt for naturtyperne der kan opstå. 
 
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 
Nærmeste jordforurening (V2) er kortlagt midt i Biersted by. 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. 
 
Størstedelen af projektområdet er kortlagt som område med særlige 
drikkevandsinteresser, på nær af arealerne tættest på Store Vildmose, som er 
kortlagt med drikkevandsinteresser. Idet formålet med skovrejsningen er at 
beskytte grundvandet, vurderes det, at projektet ligeledes vil være til gavn for 
drikkevandsinteresserne. 
 
Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici 
To af delområderne er beliggende tæt på grænsen til Store Vildmose på 
lavbundsområder, der er kortlagt som arealer hvor skovrejsning er uønsket. 
Bygherre oplyser, at områderne udlægges til naturlig tilgroning og at kommunen 
har vurderet, at dette ikke er i strid med kortlægningen. 
 
De samme områder som nævnt ovenfor er tillige beliggende inden for et 
råstofområde hvilket med stor sandsynlighed er årsagen til, at områderne er 
kortlagt som skovrejsning uønsket. Bygherre oplyser derfor også, at der kan være en 
konflikt med råstofinteressen, hvis området senere bliver pålagt fredskovspligt. 
Regionerne Nordjylland kortlægger råstofområderne og det er kommunens pligt at 
overholde det udpegede områdes bestemmelser. Eventuelt behov for 
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projektændringer, dispensation eller tilladelse for ovenstående forhold bør derfor 
afklares inden anlægsarbejdet påbegyndes. 
 
Området har kulturarvsmæssig værdi for ridning. Hele området omkring Biersted 
og Nørhalne fremstår som ’Danmarks Kentucky’ og travsport og ridesport i øvrigt er 
udbredt og har stor indflydelse på landskabet og brugen heraf. Denne kulturarv 
ønskes indarbejdet i projektet ved at bevare ét af de gamle terrænspor til fortsat 
ridesport. Ligesom ridestier ønskes opgraderet i landskabet, så denne interesse 
tilgodeses. 
 
Som det fremgår af bilaget om principper for planlægning af skovrejsning tages der 
hensyn til områdets landskabelige udtryk ved indarbejdelse af diverse afstande til 
eksisterende læhegn samt etablering af skovbryn og bevoksning efter 
Naturstyrelsens retningslinjer herfor. 
 
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 
Skovrejsningen sker på baggrund af en samarbejdsaftale med Jammerbugt 
Kommune, Aabybro Vand og Naturstyrelsen. Aabybro Vand har på mindre arealer 
tilplantet med samme formål som dette projekt. Mod vest grænser projektområdet 
op til Aaby Skoven. Miljøstyrelsen vurderer ikke at eventuelt flere 
skovrejsningsprojekter i samme område kan forventes at medføre kumulative 
påvirkninger af væsentlig karakter. 
 
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, og der 
etableres nye naturområder til gavn for grundvandsbeskyttelse, arter og områdets 
rekreative værdi. 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 Jammerbugt Kommune, Region 
Nordjylland, Nordjyske Museer og berørte parter.  
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Kommunens og andres kommentarer: 
Der er modtaget høringssvar fra Jammerbugt Kommune, Nordjyske Museer, samt 
4 høringssvar fra borgere. 
 
Bygherres bemærkninger til høringssvarene: 
Miljøstyrelsen har videresendt høringssvarene til Naturstyrelsen (NST) og deres 
bemærkninger til høringssvarene kan læses herunder: 
” 
Vi ser ikke, at høringssvarene giver anledning til at ændre væsentligt i 
principskitsen eller de overordnede kriterier for skovrejsningen. 
Generelt kan siges, at vi er i løbende dialog med Jammerbugt Kommune, som er 
samarbejdspartner i skovrejsningsprojektet. Kommunens bemærkning omkring 
ind- og udkig til Biersted Kirke er vi opmærksomme på og har taget højde for i 
planlægningen; det er sket i dialog med Biersted menighedsråd og Aalborg Stift. 
 
Naturstyrelsen er altid åben for dialog med berørte af projektet; således er der 
afholdt et møde for alle naboer til området, et offentligt møde for alle med interesse 
for projektet samt en markvanding, ligeledes tilgængelig for alle. De to første er 
afholdt som virtuelle møder grundet covid-19 situationen. 
 
I forhold til de indkomne høringssvar fra berørte borgere, hvoraf flere er direkte 
naboer til projektet; så udleder vi, at der er to overordnede emner, der skaber 
bekymring.  
Det ene er skovbyggelinjen, som den kommende skov vil medføre. Naturstyrelsen 
vurderer, at de undtagelsesbestemmelser, der gælder for skovbyggelinien i forhold 
til byggeri i landzone og ved eksisterende lovligt byggeri vil gøre sig gældende for 
de naboer, der påpeger dette som et potentielt problem. I forhold til beliggenheden 
nær bymæssig bebyggelse, vil Naturstyrelsen gå i dialog med Jammerbugt 
Kommune om at få skovbyggelinien reduceret, hvor relevant.  
 
Det andet emne, der nævnes af flere er adgangsforholdene. Dels den planlagte 
parkeringsplads og dels stiadgang fra Biersted By. Parkeringspladsen, med plads 
til at biler (eventuelt med hestetrailere) kan ankomme, parkere og køre derfra 
uden at skulle vende på et begrænset areal, er planlagt og placeret, så det skaber 
mindst mulige gener for naboer og lokalbefolkning. Naturstyrelsen vurderer, at 
det ér den bedst egnede placering, men anerkender, at adgangsvejen også er en 
driftsvej for vores naboer. For Naturstyrelsen er det helt væsentligt, at 
offentlighedens adgang sikres, så det nye skov- og naturområde kommer borgerne 
til gode. I vores forarbejde til principskitsen har en bynær hundeskov været særlig 
efterspurgt. Erfaringerne fra andre af Naturstyrelsens arealer er, at 
parkeringsforholdene skal placeres nært ved denne for at sikre dels, at der ikke 
parkeres på uegnede steder (her ville det være langs Biersted Mosevej) dels at der 
ikke luftes hunde uden snor uden for hundeskoven på vej til og fra denne. 
Stien fra Biersted By op langs hundeskoven vil vi sørge for bliver etableret med lidt 
afstand til nabolodsejer ved at placere stien, så der tilplantes et bælte mellem sti 
og nabo. Det samme gør sig gældende, hvor stier i øvrigt anlægges nær naboer, 
og hvor muligt uden at gå på kompromis med andre væsentlige hensyn. Generelt 
forventes stisystemet udviklet i takt med, at hegn nødvendige i kulturfasen 
nedtages og den rekreative brug afdækkes. 
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Skovrejsningsområdet vil formodentlig blive et yndet udflugtsmål for rigtig 
mange af borgerne omkring Biersted og Aabybro, hvorfor der i forhold til det 
tidligere ejerskab og den tidligere drift må forventes øget forstyrrelse fra skovens 
kommende gæster, idet offentligheden ikke havde samme adgang til arealerne 
forud. Naturstyrelsen vurderer imidlertid for biodiversiteten i området, at 
skovrejsningsprojektet forbedrer forholdene i forhold til den tidligere drift; 
ligesom området vil blive et attraktivt natur- og skovområde til gavn for 
lokalsamfundet. 
 
Trafikale forhold omkring Biersted Mosevejs tilslutning til landevejen har 
Naturstyrelsen ikke tilstrækkelig viden til at kommentere på og må henvise til, at 
eventuelle udfordringer håndteres af vejmyndigheden. 
 
Nordjyske Museers høringssvar ønsker vi at bemærke følgende til. Tilplantningen 
sker uden forudgående dyb jordbearbejdning (dybdepløjning), og plantningen 
vurderes ikke at ske dybere end eksisterende pløjelag; så Naturstyrelsen vurderer 
det ikke relevant at afholde udgifter til arkæologiske forundersøgelser i forbindelse 
med skovrejsning. Planlægges frem over anlægsarbejder, der går dybere end 
eksisterende pløjelag, vil museet naturligvis blive inddraget. Registrerede fredede 
fortidsminder i området er inddraget i planlægningen og principskitsen. 
Naturstyrelsen stiller sig åben overfor, at museet for egne midler kan få adgang 
til at gennemføre undersøgelser på arealerne, om det vurderes relevant af 
museet.” 
 
Miljøstyrelsens bemærkninger til indkomne høringssvar: 
Skovbyggelinjen: Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at Jammerbugt Kommune 
administrerer skovbyggelinjen. Miljøstyrelsen kan konstatere, at Naturstyrelsen 
indleder dialog med Jammerbugt Kommune om en evt. reduktion af 
skovbyggelinjen, hvor dette skønnes relevant. Miljøstyrelsen har ved nærværende 
afgørelse ikke meddelt tilladelse til projektet men udelukkende afgjort, at projektet 
ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Til administration af 
skovbyggelinjen hører en dispensationsmulighed, der ligeledes administreres af 
kommunen. På baggrund af ovenstående medfører de indkomne høringssvar 
vedrørende skovbyggelinjen ikke ændringer i vurderingen i forhold til udkastet til 
afgørelse, der har været sendt i partshøring.  
 
Arkæologi: Nordjyske Museer har anbefalet, at der på fire dele af projektområdet 
(ca. 18 ha) gennemføres en større arkæologisk forundersøgelse, før projektet 
realiseres. Anbefalingen er viderebragt til bygherre. 
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i vurderingerne i nærværende 
afgørelse i forhold til det udkast til afgørelse, der har været i partshøring. 
Miljøstyrelsen henviser til, at arbejdet skal standses hvis der findes fortidsminder 
eller anden kulturarv under anlægsarbejdet, og at fundet straks skal anmeldes til 
den relevante myndighed eller museum, jf. Museumslovens §§ 27-29. 
 
Øvrige forhold:  
Med baggrund i høringssvarenes karakter, samt Naturstyrelsens bemærkninger 
hertil, vurderer Miljøstyrelsen, at de beskrevne forhold ikke i væsentlig grad vil 
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påvirke omgivelserne. Høringsbemærkningerne giver derfor ikke anledning til at 
ændre væsentligt i udkastet til afgørelse, der har været sendt i partshøring 
 
Offentliggørelse 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 
på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 17. 
marts 2022. 
 
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 19. 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.” 

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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Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
Kopi til: 
Jammerbugt Kommune 
Region Nordjylland 
Nordjyske Museer 
 
Bilag: 
Bilag 1: Ansøgning 
Bilag 2: Kortbilag 
Bilag 3: Principper for planlægning af skovrejsning Aabybro-Biersted 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lasse Nissen Kristiansen 
+45 24 59 36 62 
lanik@mst.dk 
 


