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Vedr.: Høring over ændring af bekendtgørelse om anmeldeordningen efter naturbe-

skyttelseslovens § 19 og skovlovens § 17 

 

Med e-mail af 21. december 2010 fremsendte By- og Landskabsstyrelsen ovennævnte 

bekendtgørelsesudkast, idet Styrelsen anmodede om eventuelle bemærkninger hertil se-

nest den 17. januar 2011.  

 

Miljøministeren begrundede i en pressemeddelelse den 23. december 2010 behovet for 

bekendtgørelsesændringerne med, at: ”Landmænd skal kunne stole på miljøaftaler”. 

 

Dansk Skovforening er af den opfattelse, at tillid til indholdet af indgåede aftaler med en 

offentlig myndighed er hele grundlaget for ejernes ønsker og muligheder for at indgå afta-

ler med myndighederne om natur- og miljøforbedringer. 

 

Foreningen har tidligere over for den tidligere miljøminister peget på andre situationer, 

hvor lodsejere er - og bliver - ramt af en manglende genopdyrkningsret på trods af den 

indgåede aftales ret til genopdyrkning i indtil ét år efter aftaleophøret. 

 

Indgåelse af tidsbegrænsede aftaler - med en tilsvarende tidsbegrænset erstatning – skal 

efter Skovforeningens opfattelse være tidsbegrænsede og ikke have den konsekvens, at 

ejerne – som ministeren selv udtrykker det i pressemeddelelsen ”har købt katten i sæk-

ken” – ved efterfølgende at kunne konstatere, at driftsbegrænsningerne er blevet evigtva-
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rende uden yderligere erstatning. På trods af aftalens formulering om ejerens ret til at ven-

de tilbage til den hidtidige drift af arealerne. 

 

Der er derfor tale om, at myndighederne enten har skønnet forkert om arealernes udvikling 

eller har ført ejeren bag lyset. 

 

Derfor er det ikke en rimelig situation, at myndighedernes eventuelle fejlskøn over udvik-

lingen i naturværdierne – eller mellemliggende lovændringer i aftaleperioden som myndig-

hederne selv er herre over - kommer ejerne til skade med de betydelige økonomiske kon-

sekvenser et sådant fejlskøn måtte have i kraft af, at restriktionerne er blevet evigtvarende 

mens betalingen kun har været tidsbegrænset. 

 

Skovforeningen finder, at bekendtgørelsesændringen og en ændring af naturtypebekendt-

gørelsen bør tage højde for disse problemer og dermed genskabe lodsejernes tillid til 

myndighederne og dermed igen tør indgå tidsbegrænsede aftaler til gavn for naturen. 

 

Nøjagtig det ønske miljøministeren giver udtryk for i sin pressemeddelelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

DANSK SKOVFORENING 

 
Hans M. Hedegaard 


