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Afgørelse om, at skovrejsning ved Abildgaard i Thisted Kommune ikke 
er omfattet af krav om miljøvurdering 
 
Miljøstyrelsen har den 1. juli 2022 modtaget jeres ansøgning via Thisted Kommune 
om skovrejsning ved Abildgaard. Der ansøges om, at skoven rejses på landbrugsjord 
i forbindelse med etableringen af erstatningsskov som konsekvens af etablering af 
Det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage.  
 

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 4 af 03/01/2023 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 A, projektbeskrivelsen 
som Bilag B og kortbilag som Bilag C.  
 
Projektet er omfattet af bilag 2, 1d i miljøvurderingsloven: Nyplantning og rydning 
af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. 
 

Projektbeskrivelse 
Skovrejsningen foretages som led i at etablere erstatningsskov for skovfældning 
ved udvidelse af Det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild 
Klitplantage. Skovrejsningen omfatter dele af matr. nr. 3e og 10e Hjardemål By, 
Hjardemål. Naturstyrelsen Thy har ansvaret for skovtilplantning og drift af den 
offentligt ejede skov, herunder pleje af naturområderne. 
 
Der er tale om et areal, som Naturstyrelsens allerede ejer. Arealet var i 
landbrugsmæssigt drift, indtil det i sommeren 2022 blev forberedt til skovrejsning. 
Arealet er i Thisted Kommunes kommuneplan udpeget til neutralt 
skovrejsningsområde. I forbindelse med en gennemgang af områder omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, er der i den vestlige del af projektarealet observeret en 
mosaik af ny eng og mose, som bliver friholdt for jordbearbejdning og tilplantning. 
Registreringen vil fremgå af Danmarks Arealinformation i løbet af efteråret 2022. 
Der er ingen yderligere bindinger på arealerne, der kan have betydning for 
udformningen af den kommende skov. 
 
Retningslinjer for statslig skovrejsning fra 2019 følges ifm. etableringen af skov, der 
bl.a. omhandler hensyn til friluftsliv, natur, miljøbeskyttelse, kulturhistorie og 
landskab, træproduktion samt klima og klimasikring. Der vil blive noteret 
fredskovspligt på arealerne efter tilplantningen. Anlægsperioden er marts til juni 
2023.  
 
For at få en robust skov med stort naturindhold, vil der skulle anvendes overvejende 
hjemmehørende løvtræ-, nåletræ- og buskarter. Der plantes ydre skovbryn med bl.a. 
bærbærende træer og buske. For at sikre en hurtig etablering af skoven, vil der 
desuden anvendes hurtigt voksende hjælpetræarter, og der opsættes vildthegn. 
Etablering sker ved tilplantning med plantemaskine efter almindelig 
landbrugspløjning.  
 
Der blev i foråret 2020 rejst 48 ha. skov i området omkring Det Nationale Testcenter 
for store vindmøller ved Østerild Klitplantage, som blev drøftet på et offentligt møde 
i Østerild i august 2019. Da denne skovrejsning er et supplement til 
skovrejsningerne i samme område fra foråret 2020, samt at der kun er én 
beboelsesejendom i umiddelbar nærhed, har Naturstyrelsen valgt at tage direkte 
kontakt til ejerne af denne. Naboen har ikke haft bemærkninger til projektet ud over 
et ønske om en afstand på ca. 3 meter mellem skel og kulturhegn, samt at der i valget 
af busk- og træarter, de første 20 meter syd for deres ejendom, tages højde for at 
minimere en eventuel skyggepåvirkning.  

                                                             
2 BEK nr. 1376 af 21/06/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter. 
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Skovens beliggenhed er langt fra bymæssig bebyggelse. Der planlægges derfor ikke 
tiltag for besøgende bortset fra generel adgang.  
 
Det nuværende projektområde er landbrugsjord i omdrift omkranset af nåleskov og 
få læhegn med et lavt indslag af løvtræ.  Skoven etableres i tilknytning til 
eksisterende statsskove og vil fremgå som udvidelser heraf. 

 
Oversigtskort over Abildgaard Skovrejsning med angivelse af projektgrænse, hegn, lysåben natur, 
naturlig selvforyngelse, skovbryn, bevoksning, sø og skovvej.  

Der bliver i forbindelse med projektet etableret tre søer. En sø mod vest med et 
forventet vandspejl på 950 m2, et mindre paddeskrab med et forventet vandspejl på 
350 m2 og et paddeskrab mod øst med et forventet vandspejl på 2300 m2. Søen mod 
vest anlægges ved at punktlukke en eksisterende grøft, der udelukkende dræner fra 
Naturstyrelsens jord. De øvrige to paddeskrab etableres med bulldozere, hvor 
overskudsjord udlægges som et kuperet landskab i det lysåbne område omkring 
søerne, som vil skabe en variation af mikrohabitater. Der etableres desuden et 
paddehegn på 200 m mellem en fugtig plamage inden for projektarealet og den 
jordbearbejdning, der foregår nord for denne. Paddehegnet opsættes den 15. marts 
2023 efter forskrifterne og tilses ugentligt. Paddehegnet fjernes, når projektet er 
færdigetableret.  
 
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. 
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Beskyttet natur 

Natura 2000-områder 
Projektet er beliggende i en afstand af ca. 1,7 km fra nærmeste Natura 2000 område: 
N45: Korsø Knude, der omfatter habitatområde H187. På baggrund af projektets 
karakter uden emissioner eller øvrige udledninger til omgivelserne, samt afstanden 
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. 
habitatbekendtgørelsen.3 

§3-beskyttet natur 
Projektet grænser op til en eng vest for projektområdet og en mindre hede mod 
nordvest, som begge er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er desuden en 
hede ca. 110 m øst for projektområdet. Den del af projektet, der grænser op til engen, 
vil ikke blive tilplantet. Grøfterne i dette område er i en årrække ikke blevet 
vedligeholdt og vil heller ikke blive det i fremtiden. Området vil derfor på sigt 
udvikle sig til eng og indgå i sammenhæng med den eksisterende eng.  
 
Den del af projektområdet, der grænser op til hede, vil også blive friholdt for 
tilplantning. Området vil blive henlagt til naturlig tilgroning, og der vil blive udført 
et mindre paddeskrab. Ved paddeskrabet sker der en afskrabning af de øverste 
jordlag, således der skabes et vandhul til gavn for padder. Den naturlige tilgroning 
bevirker, at arealet i en lang årrække vil fremstå uden vedplanter og vil derfor ikke 
medføre en trussel for tilgroning af heden for nuværende.  
 
Mosaikken af beskyttet natur, som engen og heden danner, friholdes for 
jordbearbejdning og tilplantning. Det vurderes, at naturområderne ikke påvirkes af 
skovrejsningen, da projektet hverken genererer spilde- eller overfladevand til 
direkte eller indirekte udledning til naturområderne og at der desuden tages hensyn 
til arealerne blandt andet i forhold til skyggevirkning ved planlægning af 
tilplantningen. 
 
Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i 
naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
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 
Bygherre har oplyst, at der ikke er observeret nogen beskyttede arter inden for 
projektområdet. Thisted Kommune har også oplyst, at de ikke har kendskab til 
nogen bilag IV-arter inden for eller umiddelbart nær projektarealet. Miljøstyrelsen 

                                                             
3 BEK nr 2091 af 12/11/2021 Bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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har, efter en søgning i kendte databaser, fundet én registrering af bilag IV-arten 
spidssnudet frø fra 2007 ca. 2 km nordvest for projektgrænsen.  
 
Spidssnudet frø er udbredt i størstedelen af landet og findes især i åbne landskaber 
med græsmarker, enge og lavvandede moser. Arten er afhængig af, at der findes 
gode terrestriske levesteder i yngleområdernes nærhed. Spidssnudet frø forventes 
derfor at være mere knyttet til de våde naturtyper, sø og mose, med omkringliggende 
enge, som ligger vest for projektområdet, end til selve projektområdet. På den 
vestlige del af arealet er der et fugtigt område, hvor det ikke kan udelukkes, at 
spidssnudet frø kan opholde sig i våde perioder. For at undgå at individer af 
spidssnudet frø potentielt skades (f.eks. overkøres af anlægskøretøjer) i projektets 
anlægsfase, opstiller bygherre paddehegn mellem det fugtige område og den 
jordbearbejdning, der foregår nord for denne. Paddehegnet etableres den 15. marts 
2023 umiddelbart forud for anlægsarbejdets igangsættelse og udføres som planlagt 
jf. projektbeskrivelsen. Paddehegnet nedtages, når det færdige projekt er etableret i 
foråret. Paddehegnet opsættes derfor i den periode, hvor spidssnudet frø er i 
vinterdvale. Hegnet opsættes efter forskrifterne, hvor det tilses og 
udenomsvegetationen beskæres ugentligt, så der ikke er risiko for, at høj vegetation 
tillader padderne at kravle over hegnet. Når paddehegnet etableres som anført i 
bygherres projektbeskrivelse, vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke vil ske skade på 
individer af arten. 
 
Det vurderes videre, at projektet ikke vil påvirke den eventuelle bestand af 
spidssnudet frø, idet projektet ikke påvirker bestandens yngle- og rasteområder. 
Artens integritet i den aktive peirode, herunder vandringsperioderne, vurderes ikke 
at blive påvirket, når projektet udføres som ansøgt uden for disse perioder.  
 
Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af 
yderligere bilag IV- eller rødlistearter, som vil kunne blive påvirket væsentligt. Det 
er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at skovrejsningen og etableringen af søerne ikke 
vil påvirke spidssnudet frø eller dens levesteder væsentligt negativt. Da bygherre 
opsætter paddehegn, er det Miljøstyrelsens vurdering, at der desuden heller ikke er 
risiko for individdrab. Projektets tiltag, dannelse af sø og to paddeskrab, forventes 
at gavne spidssnudet frø og øvrige paddearter, da der etableres nye potentielle 
yngle- og rasteområder. 
 
Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, 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. 
 
Skovrejsningen 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. 
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Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt 
Projektet vil i mindre grad generere støv, støj og vibrationer i anlægsfasen grundet 
de maskiner, der skal anlægge skovvejen, plante træer, etablere søer og indhegne 
områderne. Anlægsperioden vil vare fra marts til juni 2023. Potentielle støj-, støv- 
og lyspåvirkninger vil være sammenlignelige med generne fra almindelig markdrift. 
Påvirkningerne vurderes ikke at være til væsentlig gene for omkringboende grundet 
anlægsfasens karakter og korte varighed.  
 
Anlæggelsen af skovvejen vil vare én til tre dage i en tør periode mellem maj og juni. 
Skovvejen anlægges ved at udlægge grusmateriale oven på terrænoverfladen. 
Bygherre oplyser, at fordi grusmaterialet kommer direkte fra grusgrav, og derved er 
fugtigt, forventes støvgenerne ifm. anlæggelsen at være minimale. Anlæggelsen af 
skovvejen kommer til at foregå på hverdage inden for almindelig arbejdstid. 
 
Anlægsarbejdet skal 14 dage forud for påbegyndelse anmeldes til Thisted 
Kommune, jf. kommunens hjemmeside www.thisted.dk. Bygge- og anlægsarbejdet 
skal gennemføres i henhold til kommunens ”Forskrift for støjende og støvende 
aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter”. Regulering af evt. gener 
fra anlægsarbejdet vurderes i nærværende sag at være et tilsynsanliggende, der 
henhører under Thisted Kommune. 
 
Den efterfølgende renholdelse af det tilplantede areal udføres i 2-4 år efter 
tilplantningen. Herefter vil der gå en årrække, før der vil komme yderligere aktivitet 
i form af almindelig skovdrift. Der vil være renholdelse 4-6 gange årligt (mod det i 
dag 2-3 gange årlige høslæt) og vil blive udført i perioden mellem april og september 
inden for normal arbejdstid. 
 
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, lugt eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen. 
 

Ressourcer og affald inklusivt spildevand 
Der vil være behov for råstoffer i form af stabilgrus til anlæggelse af skovvej.  
 
Projektet genererer ikke affald eller spildevand i anlægs- eller driftsfasen.  
 

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger 
Projektet ligger inden for den skovbyggelinje, som det nuværende skovområde 
afkaster. Skovrejsning inden for eksisterende skovbyggelinje vurderes ikke at være 
i strid med bestemmelsen i § 17 i naturbeskyttelsesloven, som omfatter et forbud 
mod placering af bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 
m fra skove, der afkaster en skovbyggelinje. Projektområdet er ikke omfattet af 
øvrige af naturbeskyttelseslovens bygge- eller beskyttelseslinjer. Skovrejsningen 
afkaster ikke yderligere skovbyggelinje, da den i forvejen er omgivet af skov med 
gældende skovbyggelinjer. 
 
Den nærmeste fredning er Hjardemål Kirke, som ligger 2,2 km sydøst for 
projektområdet. Fredningen er en kirkefredning, der har til formål at forhindre 
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opsætning af skønhedsforstyrrende genstande, der hindrer udsigten til kirken. 
Projektet vurderes ikke at være i strid med fredningens formål eller i øvrigt påvirke 
kirken på baggrund af afstanden hertil. 

Kystnærhedszonen 
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 er placeret næsten 300 m fra zonen.  
 

Overfladevand og grundvand 
Projektet har, grundet sin karakter, ikke nogen negativ påvirkning på 
grundvandsforekomster. Projektområdet er placeret oven på to regionale 
grundvandsforekomster, som begge er i god kvantitativ tilstand. Den ene 
grundvandsforekomst er i ringe kemisk tilstand. Denne tilstand skyldes, at 
grundvandet ikke opfylder drikkevandskriterierne. Den anden 
grundvandsforekomst er i god kemisk tilstand på alle kvalitetsparametre. Den 
nærmeste målsatte forekomst af overfladevand, som er et vandløb, ligger 1,3 km 
nordvest for projektet, mens det nærmeste vandløb, der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, ligger ca. 250 m nord for projektet. Bygherre oplyser, 
at projektet ikke ændrer afstrømningen af overfladevand, da mere end halvdelen af 
arealet ikke bliver kultiveret samt af randrensningen, hvor ukrudt fjernes stribevis 
mellem de såede rækker, medfører, at 20-30 % af det tilplantede areal efterfølgende 
ikke bearbejdes og gror til urter. Søen og paddeskrabene etableres som jævnt 
skrående uden vertikal skrænt. Bygherre oplyser derfor, at der ikke vil forekomme 
afstrømning til målsatte vandforekomster, da søernes formål er at tilbageholde vand 
i området og at afstrømningsforholdene ikke ændres i etableringsperioden. Foruden 
dannelsen af søer er der ingen terrænregulering i forbindelse med skovrejsningen, 
der kan ændre overfladeafstrømningen.  
 
Grundet projektets karakter, samt den uændrede afledning af overfladevand, 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. 
 
Hele projektområdet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der er 
således ikke særlige drikkevandsområder inden for projektområdet, der heller ikke 
er sammenfaldende med øvrige udpegninger for drikkevand og grundvand 
herunder indsatsområder, boringsnære beskyttelsesområder, indvindingsområder 
mm. Arealet, der nu er i landbrugsmæssig drift, udtages og omlægges til skov. Dette 
medfører ophør af kørsel med landbrugsmaskiner og gødskning af arealer. Projektet 
vil derfor medføre en reduceret risiko for udledningen eller nedsivning af 
miljøfremmede stoffer til områder med drikkevand. 
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Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici 
Der foreligger ikke vedtaget lokalplan for området, og projektområdet er beliggende 
i en landzone. Projektet etableres ikke i et tæt befolket område, dog i nærheden af 
bebyggelsen på Klitvejen 20. Da skoven er langt fra bymæssig bebyggelse, 
planlægges der ikke tiltag for besøgende bortset fra generel adgang.  
 
I Thisted Kommunes kommuneplan 2021-2033 er projektområdet omfattet af 
følgende udpegninger: 
 
• Økologiske forbindelser 
• Bevaringsværdigt landskab 
• Større sammenhængende landskaber 
• Konsekvensområder omkring tekniske anlæg 
• Støjbelastede arealer 
 
Inden for de økologiske forbindelseslinjer må der, ifølge retningslinjer 2.2.1, ikke 
gennemføres projekter, der kan forhindre udbygning af forbindelseslinjerne eller 
forringer deres formål.  
 
Det fremgår af kommunes retningslinjer 2.1.2, at bevaringsværdige landskaber skal 
friholdes for ny spredt bebyggelse, større tekniske anlæg, byudvikling, 
anlægsarbejder og større beplantning, der forringer landskabets bevaringsværdige 
karakter og oplevelsen heraf samt at der i større sammenhængende landskaber skal 
sikres visuelle og landskabelige sammenhænge. 
 
Thisted Kommune vurderer, i forhold til bevaringsværdige og større 
sammenhængende landskaber udpeget i kommuneplanen, at skovrejsningen på 
arealet ikke påvirker landskabsudpegningerne væsentligt, da skovrejsningsarealet 
er omsluttet af eksisterende skov, hvorfor den visuelle ændring af landskabet er 
begrænset. 
 
Støjkonsekvensområder skal ifølge retningslinjer 4.2.7, friholdes for ny støjfølsom 
anvendelse. Området er i kommuneplanen desuden placeret i et neutralt 
skovrejsningsområde.  
 
Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, 
kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk, som kan blive væsentligt 
påvirket af projektet. 
 

Kumulative påvirkninger 
Naturstyrelsen har oplyst, at der i 2020 er etableret en skovrejsning ca. 300 meter 
mod nordvest. Området mellem de to skovrejsninger består primært af 
nåletræsbevoksninger. Abildgaard skovrejsning ligger 2 km vest for Det Nationale 
Testcenter for vindmøller i Østerild. Miljøstyrelsen vurderer, at projekterne, 
grundet deres karakter, ikke vil give anledning til nogen væsentlige negative 
kumulative påvirkninger af natur, miljø eller befolkningen.  
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Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo) 
Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det 
ikke forårsager emissioner til miljøet samt at 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 Thisted Kommune og Museum Thy. Der er 
også foretaget en høring af muligt berørte parter. 
 
Kommunens og andres kommentarer: 
Thisted Kommune har udelukkende haft bemærkninger vedr. bevaringsværdige og 
større sammenhængende landskaber samt bilag IV-arter, som er indarbejdet i 
afgørelsen. Der er ikke indkommet nogen høringssvar fra muligt berørte parter.  

Offentliggørelse 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 
på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 20. 
januar 2023. 
 
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. 
 

http://www.mst.dk/
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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 17. februar 2023.  
 
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: 
Thisted Kommune 
Museum Thy 
Berørte parter 
 

Bilag: 
Bilag A: Bygherres ansøgning 
Bilag B: Projektbeskrivelse 
Bilag C: Kortbilag 
 
Med venlig hilsen  
Nina Grace Walker Hansen  
nigwh@mst.dk | +45 72 54 40 00 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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