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Vedr.: Bemærkninger til L 165 Lov om ændring af naturbeskyttelsesloven, planlo-

ven, vandløbsloven m.fl. 

 

Vandløbsloven (ændret vandløbsvedligeholdelse) 

 

Dansk Skovforening skal hermed gøre Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg op-

mærksom på lovforslagets meget uheldige konsekvenser i valget af finansieringsmodel for 

lodsejere, der lider tab som følge af mindsket vandløbsvedligeholdelse – eventuelt helt 

ophør heraf – til opfyldelse af vandplanerne efter miljømålsloven. 

 

Det fremsatte forslag ser bort fra det problem, at en skovejer, der får forringet sine dyrk-

ningsvilkår dramatisk gennem krav til mindsket vandløbsvedligeholdelse såvel inden for 

som uden for skoven, ikke kan modtage erstatning (tilskud/erstatning finansieret via Land-

distriktsmidlerne). 

 

Skovforeningen anførte i sit skriftlige høringsforslag forud for fremsættelsen, at den valgte 

kompensationsmodel var utilstrækkelig og ville indføre forskellige retstilstande for lods-

ejerne afhængig af hvilken lovhjemmel, der vil blive anvendt. I det fremsatte lovforslag er 

der foretaget mindre ændringer i forhold til høringsudkastets erstatningsbestemmelser – 

men ikke til gavn for alle lodsejere, der lider økonomiske tab. 

 



 

I lovforslagets bemærkninger anføres da også kun konsekvenser for ”berørte landbrugs-

arealer” og ikke ”berørte skovarealer”. 

 

Når en skovejer ikke vil kunne modtage erstatning på linje med landbruget skyldes det, at 

skovbruget ikke er tilskudsberettigede under Landdistriktsmidlerne – med undtagelse af 

tilskud til skovrejsning og sikring af Natura 2000 skovnaturtyperne, hvilket imidlertid intet 

har med denne sag at gøre. 

 

I lovbemærkningerne anføres imidlertid følgende: 

 

 ”Det fremgår ligeledes, at de berørte initiativer vil blive drøftet på ny, såfremt landdi-

striktsprogrammets gennemførelsesbestemmelser ikke gør det muligt at finansiere de 

forudsatte initiativer med landdistriktsmidler. Såvel rådsforordning (RFO 1968/2005) 

som gennemførelsesbestemmelserne skal revideres med virkning fra 2014.” 

 

Vi håber Folketinget vil sikre, at alle lodsejere, der lider tab som følge af ændringer i vand-

løbsvedligeholdelsen i henhold til vandplanerne skal sikres ensartede erstatningsvilkår. 

 

 

Naturbeskyttelsesloven (energiafgrøder inden for sø- og åbeskyttelseslinjen) 

 

Vi har noteret os, at forslaget indeholder en ophævelse af forbuddet mod at plante fleråri-

ge energiafgrøder indenfor den generelle å- og søbeskyttelseslinje på 150 meter – bortset 

fra arealer inden for et internationalt naturbeskyttelsesområde. 

 

Landskabs- og naturmæssigt er almindelig skovplantning et bedre alternativ end flerårige 

energiafgrøder. Almindelig skovplantning kan desuden gennemføres med et minimalt for-

brug af sprøjtemidler og typisk uden tilførsel af gødningsstoffer. Derfor anbefaler Skovfor-

eningen, at skovrejsning medtages som et alternativ til f.eks. piledyrkning. 
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