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Vedr. ansøgning om opførelse af naturcenter i Bildsø skov

Afgørelse
Naturstyrelsen giver hermed tilladelse til opførelse af ca. 210 m2 naturcenter i 
Bildsø skov, matr. nr. 5d Bildsø by, Kirke Stillinge i Slagelse Kommune. 
Placeringen af naturcenteret fremgår af nedenstående kortmateriale.

Vilkår
 Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgning af 20. februar 

2015.
 Der må ikke ske yderligere forøgelse af det bebyggede areal.

Der stilles ikke krav om erstatningsskov på grund af det berørte areals ringe 
størrelse.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 39 i skovloven 
(lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009) og § 1 i bekendtgørelsen om 
erstatningsskov (nr. 1185 af 7. december 2011).
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Denne afgørelse vedrører kun forholdet til skovloven. 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 3 år efter, at den er 
meddelt, jf. skovlovens § 42.

Redegørelse for sagen
I ansøgning af 20. februar 2015, ansøger Sven Heiner, formand for foreningen 
Aktiv Natur Velvære, Slagelse Kommune om tilladelse til opførelse af et 
naturcenter i Bildsø Skov. Da projektet kræver en dispensation fra skoloven sender 
Slagelse Kommune, ansøgningen til Naturstyrelsen Storstrøm.
Naturcenteret skal blandt andet fungere som undervisnings- og oplevelsesrum for 
Kommunens børn og unge, Kommunens naturvejleder, spejdere og en række 
andre rekreative formål.
Bygningen bliver ca. 210 m2 stor, og planlægges opført i rundtømmer med græs på 
taget. Placeringen af naturcenteret vil være i forbindelse med en allerede 
eksisterende feriekoloni.
Naturcenteret vil være det eneste af sin art på hele Vestsjælland, og vil dermed 
være til glæde for borgere i et meget stort lokalområde.

Det fremgår af tingbogsoplysningerne, at der ikke er servitutter eller andre byrder 
på ejendommen, som er til hinder for projektet. 

EF habitatarter
Der findes med stor sandsynlighed flagermus og muligvis også andre bilag IV arter 
på og omkring arealet. Det er dog ikke Naturstyrelsens vurdering at opførslen af 
bygningerne vil have indflydelse på disse. 

EF habitat- eller fuglebeskyttelsesområde
Arealet er ikke beliggende i et Natura 2000-område.

Begrundelse for afgørelsen
Efter skovlovens § 11, stk. 1, må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres 
bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald 
uden sammenhæng med skovdriften.  Efter § 38 kan der dog gives dispensation, 
når særlige grunde taler for det.

Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun tilladelse, hvis der 
ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede 
samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som 
fredskov. 

Opførslen af naturcenteret sker i forbindelse med en feriekoloni, og vil være 
medvirkende til at understøtte en lang række af rekreative aktiviteter i et stort 
opland, da naturcenteret er det eneste af sin art på Vestsjælland.

Dette sammenholdt med de berørte arealers ringe størrelse gør, at Naturstyrelsen 
finder at der kan gives tilladelse til opførslen af de nævnte bygninger.

Klagevejledning m.v., jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Følgende er 
klageberettigede:
 Adressaten for afgørelsen. 
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 Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen.
 En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse 

af natur og miljø.
 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål 

varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser.

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i 
afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage 
til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link 
til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, 
typisk med NEM-ID. 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 kr. 500. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om 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 
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender 
herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der klages over 
afgørelsen, må tilladelsen ikke udnyttes, før Natur- og Miljøklagenævnet har 
truffet afgørelse eller bestemmer andet.  
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 
måneder fra meddelelsen af afgørelsen.

Du er velkommen til at ringe til Naturstyrelse på tlf. nr. 72 54 33 43, hvis du har 
spørgsmål til afgørelsen.

Med venlig hilsen

Birgitte Olsen
biolog
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Kopi:
 Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk
 Friluftsrådet, Sydvestsjælland; sydvest@friluftsraadet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening; natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling; slagelse@dof.dk
 Sydvestsjællands Museum; kontor@vestmuseum.dk
 Dansk Botanisk Forening; nbu_sj@botaniskforening.dk

______________________________

Naturstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse på miljøministerens vegne i medfør af § 
17 i bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen (bek. nr. 973 
af 29. august 2014).
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