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Om skærpelsen af vejledningen for adgang til udyrkede arealer
Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer blev meget forundrede, da vi blev opmærksomme på den
ændring, I har foretaget i vejledningen vedr. adgang til udyrkede arealer.
Af svaret til spørgsmål 109 (til L145) stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
fremgår det, at ændringen er foretaget efter et ønske fra Adgangsforum. I svaret står der: ” Naturstyrelsen
har på baggrund af et ønske fra Adgangsforum præciseret vejledningen med hensyn til, hvornår et areal
anses for udyrket i overensstemmelse med adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4. Ønsket er
senest kommet til udtryk på Adgangsforums møde i januar 2012.”
Det er korrekt, at adgangsforum har diskuteret, hvordan vejledningen til adgang til udyrkede arealer kunne
formuleres, og om det var muligt at lave en bedre og lettere forståelig definition. Efter det omtalte møde i
januar blev der fremsendt det skema, som der nu også linkes til i vejledningen. Det opfattede vi som den
præcisering, det var muligt at give, og som beskrev den tolkning som vi kunne støtte op om i adgangsforum.
Herudover har styrelsen tilføjet vejledningen følgende sætning ”et høslet en eller to gange årligt ikke
medfører, at offentligheden afskæres adgang udover den periode, hvor der kører maskiner på arealet.” Og
ved samme revidering er der slettet følgende sætning i vejledningen: ”At et areal er braklagt (med eller uden
EU-tilskud) ophæver ikke naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgangsret. Et areal, som har
ligget brak i op til 5 år, vil sædvanligvis ikke fremstå som udyrket, og der er således ikke adgang, mens et
areal, som har ligget brak i 20 år, normalt vil betragtes som udyrket og dermed med adgang. Adgangsretten
ophører dog hvis arealet på lovligvis opdyrkes igen.” Disse ændringer er en klar ændring i vejledningen og
ikke blot en præcisering. En ændring som ikke har været vendt i adgangsforummet.
Derfor er formuleringen i svaret til folketinget uacceptabel. Dels har Skovforeningen og Landbrug &
Fødevarer ikke bakket op om en præcisering, der er en skærpelse af de tidligere regler, dels giver
formuleringen det indtryk, at Skovforeningen og Landbrug & Fødevarer har accepteret eller direkte bidraget

til skærpelsen af vejledningen. Det skal således understreges, at Dansk Skovforening og Landbrug &
Fødevarer på det kraftigste tager afstand fra tilføjelsen til vejledningen.

Desuden stiller vi os undrende over, at det i lovbemærkninger til Forslag til Lov om ændring af lov om
randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang), som blev 3. behandlet og vedtaget den 11. juni 2012,
fremgår, at ”hovedreglen i naturbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, er, at udyrkede arealer er åbne for færdsel til
fods og ophold, hvis der er lovlig adgang til arealerne. Denne ret til adgang til naturarealer vil således også
med forslaget komme til at gælde for randzonerne”. Ydermere fremgår det, at ”arealets beskaffenhed har
betydning for, hvornår et uopdyrket areal i driftsmæssig forstand bliver til et udyrket areal i
naturbeskyttelseslovens forstand. Ifølge naturbeskyttelseslovens definition vil der således ikke nødvendigvis
med det samme blive offentlig adgang til et areal, som ændres fra at være et dyrket areal til at være et i
driftsmæssig henseende udyrket areal i randzonen. Der kan gå en årrække, inden arealet lever op til
naturbeskyttelseslovens definition af at være et udyrket areal”.
Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer anser det således som en modsætning mellem vejledningsog lovbemærkningsteksten, og mener, at fødevareministeren har gjort en undtagelse til en hovedregel.
Organisationerne skal på den baggrund på det kraftigste opfordre Naturstyrelsen til, at teksten i vejledningen
revideres.
Af svaret på spørgsmål 109 fremgår også, at ” Tolkningen, der indgår i tilføjelsen, er ikke ny og har i en
længere årrække indgået i Naturstyrelsens løbende generelle vejledning om fortolkningen af reglerne for
offentlighedens adgang til naturen overfor kommuner, Adgangsforum m.fl.” Skovforeningen og Landbrug &
Fødevarer skal anmode om, at styrelsen fremsender dokumentation herfor.
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