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FN-SSJ-47-2020 Fredningssag om Skarholm, screeningsafgørelse om 

miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 10. 

  

Danmarks Naturfredningsforening og Lolland Kommune har den 29. sep-

tember 2020 rejst forslag om fredning af et område omkring Skarholm mel-

lem Tjørnebjerg og Bredfjed på ca. 196 ha i Lolland Kommune. 

 

Formålet med den foreslåede fredning er at bevare og forbedre de biologiske 

værdier, der knytter sig til det åbne strandengsområde samt søer, vandløb, 

skov- og naturarealer, der ligger spredt i området, at beskytte og forbedre de 

landskabelige værdier i området således, at området fremtræder som et over-

vejende åbent landskab med enkelte levende hegn og solitære træer, at sikre 

og forbedre områdets rekreative kvaliteter, herunder at sikre og forbedre of-

fentlighedens muligheder for at færdes i området ved anlæg af sammenhæn-

gende stisystemer, at skabe grundlag for naturpleje, og at medvirke til over-

holdelsen af Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hen-

syn til at beskytte naturen 

 

Ifølge de foreslåede fredningsbestemmelser skal arealerne omfattet af forsla-

get bevares i deres nuværende tilstand som et overvejende lysåbent landskab 

med islæt af småbevoksninger. Landbrugsarealer med genopdyrkningsret 

skal ekstensiveres permanent og må herefter ikke omlægges, jordbearbejdes, 

tilsås, gødskes, kalkes, behandles med pesticider og lignende eller tilplantes 

med flerårige, udsigtshæmmende afgrøder. Et skovareal kan drives som hid-

til. Sortlistede invasive arter skal bekæmpes. Fredningen har ikke betydning 

for drift og vedligehold af det lollandske dige. Terrænændringer er ikke til-

ladt, og der må ikke opføres ny bebyggelse mv. 

 

Fredningsforslaget er bekendtgjort i Statstidende den 21. december 2020, og 

der har været offentligt møde og besigtigelse den 20. september 2021. 

 

Danmarks Naturfredningsforening og Lolland Kommune har sammen med 

fredningsforslaget fremsendt en miljøvurdering, der sammen med frednings-

forslaget og fredningsnævnets kendskab til området er grundlaget for denne 

 



screeningsafgørelse. Danmarks Naturfredningsforenings og Lolland Kom-

munes miljøvurdering er vedhæftet denne afgørelse. 

 

Miljøstyrelsen har ikke haft bemærkninger til det i miljøvurderingen anførte 

eller bemærkninger i øvrigt med hensyn til screeningsafgørelsen, og der er 

heller ikke i øvrigt over for fredningsnævnet fremkommet bemærkninger 

om spørgsmålet om miljøvurdering. 

 

Arealerne omfattet af forslaget ligger ikke i eller i nærheden af et Natura 

2000-område. Nærmeste Natura 2000 områder er 251/Femern Bælt mod 

vest, 177/Maribosøerne mod nord-øst og 173/Smålandsfarvandet nord for 

Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. 

 

Efter det anførte om formålet med den foreslåede fredning, fredningsbe-

stemmelserne og miljøvurderingen finder fredningsnævnet, at den foreslå-

ede fredning ikke medfører krav om en vurdering af virkningen på et inter-

nationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets beva-

ringsmålsætninger, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 2, og ikke kan 

forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 

8, stk. 2, nr. 2, jf. § 8, stk. 1, nr. 3. Fredningsforslaget forudsætter heller ikke 

miljøvurdering efter nogen anden bestemmelse i miljøvurderingslovens § 8. 

 

Forslaget om fredning af området ved Skarholm kræver derfor ikke miljø-

vurdering, jf. miljøvurderingslovens § 8. 

 

På fredningsnævnets vegne 

 

Anders Martin Jensen 

Formand 

 

 
Klagevejledning: 

 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 

afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-

sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 

midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-

ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 

Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 

http://www.naevneneshus.dk/


pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 

nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 

www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-

ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-

melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 

gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 

disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-

ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-

høring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 

eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 

den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 28. juni 2022  

 

 

Anders Martin Jensen 

Formand 

 

Udskrift er sendt til: 

 

Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  

Lolland Kommune 

Lidsø Gods 

Det Lollandske Digelag 

Mark Philip 
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