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Bilag 2 - Indstillingsnotat

Beslutningstema
Der skal tages stilling til, om Hedensted Kommune vil anbefale skovrejsning i område, som i 
kommuneplanen er udpeget som kirkeindsigt og hvor skovrejsning er angivet som "uønsket".

Historik
Den 18. oktober 2013 har Hedensted Kommune som svar på en ansøgning fremsendt den 6. juni
2012 svaret ansøger, at der ikke kan dispenseres fra kommuneplanen til skovrejsning indenfor en
udpegning af ”område, hvor skov er uønsket” i retningslinjerne i Hedensted Kommuneplan 2009-
2021.

Den 27. november 2013 har Hedensted Byråd vedtaget Hedensted Kommuneplan 2013-2025 
og ønsket om at ændre udpegningen af ”område, hvor skov er uønsket” i kommuneplanens 
retningslinjer blev ikke imødekommet i kommuneplanrevisionen.

Den 2. juni 2015 besluttede Udvalget for Teknik at udsætte en beslutning vedrørende en fornyet 
dispensationsansøgning for at gå i dialog med lodsejer Knud Ribergaard.

Sagsfremstilling
15. maj 2012 har firmaet Skovdyrkerne v/Jan Teinborg på vegne af lodsejer Knud 
Ribergaard, Østerbakkevej 17, 8723 Løsning første gang sendt ansøgning om tilskud til 
skovrejsning.

6. juni 2012 har firmaet Skovdyrkerne v/ Jan Teinborg tidligere fremsendt ansøgning om 
dispensation fra udpegning af ”område, hvor skovrejsning er uønsket” i kommuneplanens 
retningslinjer og/eller alternativt at udpegning af ”område, hvor skovrejsning er uønsket” i den 
kommende kommuneplanrevision i 2013 ændres til ”skovrejsningsområde” eller bliver ”neutralt”, 
hvad skovrejsning angår. Hedensted Kommune afslår denne ansøgning, og medlemmerne af 
Teknisk Udvalg bliver orienteret herom, fordi der har været direkte henvendelser fra ansøger til 
disse byrådsmedlemmer.

18. juni har Naturstyrelsen Søhøjlandet sendt ansøgning fra har firmaet Skovdyrkerne v/ Jan 
Teinborg om støtte til skovrejsning i høring til andre berørte myndigheder heriblandt Hedensted 
Kommune, Haderslev Stift og Hedensted Provstiudvalg. Der sendes høringssvar til Naturstyrelsen, 
at Hedensted Kommune ikke kan anbefale skovrejsningen.
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Mellem 9. august og 17. august 2012 modtager Hedensted Kommune som orientering fra 
Haderslev Stift og Hedensted Provstiudvalg forskellige udtalelser sammen med Haderslev Stifts 
anbefaling af at afvise ansøgningen.

16. august 2012 orienterede Jan Teinborg alle implicerede om, at han vurderer, at en fælles
besigtigelse og et møde på stedet vil kunne bidrage til at nuancere synpunkterne hos HaderslevsStifts 
og Hedensted Provstiudvalgs konsulenter. Jan Teinborg orienterede den 23. august 2013
Hedensted Kommune om, at han vil forsøge at indkalde til et sådant møde i uge 41.

26. august 2012 blev der afholdt et møde på Knud Ribergaards ejendom med deltagelse af 
Haderslev Stift, firmaet Skovdyrkerne, Hedensted Kommune og lodsejerne Inge og Knud Ribergaard. 
På opfordring fra Haderslev Stift fremsendte Skovdyrkerne Syd v/Jan Teinborg den 11. december 
2012 et notat fra mødet, af hvilket det fremgår, at mødet blev afsluttet uden endelig afklaring.

Den 20. september 2012 fremsendte Haderslev Stift en bekræftelse af, at stiftet stadig ikke mener, at 
skovrejsningsprojektet bør fremmes og dette suppleres den 20. december 2012 af udtalelser imod 
den ønskede skovrejsning fra stiftsøvrighedens forskellige konsulenter.

Den 14. april 2015 fremsendte firmaet Skovdyrkerne v/Jan Teinborg igen på vegne af lodsejer 
Knud Ribergaard ansøgning om dispensation fra udpegningen af ”område, hvor skov er uønsket” i 
kommuneplanens retningslinjer til at foretage skovrejsning, da dette er en forudsætning for at 
modtage tilskud til skovrejsning fra Naturstyrelsen.

Der er vedlagt en udtalelse fra formanden for Ølsted Lokalråd, som anbefaler dispensationen, men i
øvrigt er der ingen ændringer i det ansøgte eller nye argumenter for at ændre udpegningen.
 
Mens et byråd ifølge § 19 i Lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27/05/2013), godt kan dispensere fra
bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, kan 
byrådet ikke dispensere fra kommuneplanen. Kommunen kan i et vist omfang administrere på 
baggrund af kommuneplanens udpegninger, retningslinjer og arealudlæg, men kun, hvis 
denne administration er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Hovedparten af det ønskede skovrejsningsområde ligger i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som ”kirkeomgivelse” ved Ølsted Kirke og som ”område, hvor skov er uønsket”. På 
baggrund af besigtigelser vurderes det at ville påvirke kirkens meget markante landskabelige 
beliggenhed/synlighed uheldigt, såfremt der etableres skov således som ansøgt.

Den pågældende udpegning ved Bottrup i kommuneplanen af ”område, hvor skov er uønsket”, 
tager udgangspunkt i, at der oprindelig af Vejle Amt blev udpeget kirkeomgivelser omkring, som 
efter nedlæggelsen af amterne og kommunesammenlægningerne er videreført uændret i de 
efterfølgende kommuneplaner, der er vedtaget af Hedensted Byråd.

Vejle Amt udpegning af kirkeomgivelser er resultatet af en konkret og fagligt velfunderet 
vurdering dels af Ølsted Kirkes placering og synlighed i landskabet dels af de danske kirkers 
generelle og kulturhistorisk betingede indplacering og synlighed i landskabet.

Det vurderes generelt ikke hensigtsmæssigt at ændre udpegninger i kommuneplanen, som er 
baseret på kulturhistorisk og landskabsmæssigt faglige undersøgelser og vurderinger, medmindre 
lige så velfunderede vurderinger ligger til grund for ændringerne.
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Staten udgiver i forbindelse med hver kommuneplanrevision en ”Oversigt over de statslige 
interesser i den kommunale planlægning” og i den seneste fra 2013 kan læses følgende vedrørende 
udpegningen af områder, hvor skovtilplantning er uønsket:

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder, 
hvor skovtilplantning er uønsket. Planlovens § 11a, stk.1, nr. 11.

Formålet med udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket 
(negativområder), er at sikre, at natur-, landskabs-, geologiske og 
kulturhistoriske værdier, der ikke er forenelige med skov, 
friholdes for skovtilplantning.

De i kommuneplanen udlagte negativområder skal som udgangspunkt 
fastholdes. BEK nr. 637 af 10/06/10 om jordressourcens anvendelse til dyrkning
og natur, jf. LBEK nr. 191 af 12/03/09 om drift af landbrugsjorder og
Bemærkninger til L571.

Ændringer eller nye udpegninger af negativområder, baseres på 
konkrete vurderinger, hvor skovrejsning vil være i konflikt med andre 
væsentlige interesser. F. eks. væsentlige beskyttelsesinteresser, 
fremtidige vejanlæg, vindmøller, råstofindvinding, byvækst, arealer med 
højdebegrænsninger omkring flyvepladser eller beskyttelsesområder 
omkring kirkerne.
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Når ”negativområder” som udgangspunkt skal fastholdes, betyder det, at staten via 
Naturstyrelsen vil gøre indsigelse mod ændring af udpegningen, med mindre der er en virkelig 
god saglig argumentation for, at dette ikke er i strid med de interesser, som har været årsag til 
udpegningen fandt sted. I dette tilfælde betyder det, at der samtidig også skal være en god saglig 
argumentation for at ændre udpegningen af kirkeomgivelserne ved Ølsted Kirke.

Det vurderes, at det ikke er muligt at levere en argumentation for ændringen af udpegningen til
områder, hvor skov er uønsket og/eller kirkeomgivelserne til Ølsted Kirke, som Naturstyrelsen 
vil finde god eller sagligt velbegrundet.

Udgangspunktet for staten er, at udpegning af områder, hvor skovrejsning er uønsket, ikke 
skal ændres, og Haderslev Stift helt sikkert vil anmode Naturstyrelsen om at gøre indsigelse. 
Derfor vurderes det, at et forslag til tillæg til kommuneplanen, som skal ændre udpegningerne 
til retningslinjerne for skovrejsning og kirkeomgivelser, vil blive mødt med et statsligt veto fra 
Naturstyrelsen og derfor ikke vil give mulighed for den ønskede skovrejsning, der er ansøgt 
om.

Byrådet skal ifølge § 12, stk. 1 i Lov om planlægning generelt virke for kommuneplanens 
gennemførelse – men byrådet har mulighed for at ændre kommuneplanen. Dette kan dog kun 
ske ved den lovpligtige revision af kommuneplanen hvert fjerde år eller ved at vedtage et tillæg til 
kommuneplanen i den mellemliggende periode.

Begge ændringsmuligheder indebærer, at forslag til den ønskede ændring af kommuneplanens 
udpegning af ”områder, hvor skov er uønsket” og ”kirkeomgivelse” ved Ølsted Kirke skal 
fremlægges i 8 ugers offentlig høring, før byrådet kan træffe endelig afgørelse om at ændre 
kommuneplanen.

I denne periode vil Haderslev Stift anmode Naturstyrelsen om at gøre indsigelse mod 
planforslaget. Det vurderes overvejende sandsynligt, at Naturstyrelsens vil gøre indsigelse på 
vegne af Haderslev Stift. Naturstyrelsens indsigelser har vetovirkning.

Naturstyrelsen Søhøjlandet har den 8. juli 2015 fremsendt en forespørgsel til kommunen om, 
hvorvidt den pågældende skovrejsning vil kunne medføre negative miljøpåvirkninger – se bilag 6. 
Kommunen har anmodet om udsættelse af besvarelsen, således at Udvalget for Teknik kan tage 
principiel stilling til skovrejsningsprojektet.

Kommunikation
Ansøgers konsulent og lodsejer meddeles udvalgets beslutning og Naturstyrelsens forespørgsel af 8. 
juli 2015 besvares i overensstemmelse hermed.

Indstilling
Administrationen indstiller,

- at Udvalget for Teknik drøfter, om Hedensted Kommune i et svar på Naturstyrelsens 
forespørgsel vil anbefale den skovrejsning, lodsejer har ansøgt om dispensation til.


