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Kære Karen Ellemann 
 
Der er i øjeblikket fokus på hvorvidt frivillige aftaler mellem lodsejerne og myndighederne 
kan være med til at løse nogle af de store udfordringer vi står over for i forhold til at sikre 
en fornuftig balance mellem produktion og beskyttelse, så de mange mål på miljøområdet 
kan nåes.  
 
Blandt andet har der i medierne i denne uge været fokus på at Danmark må sende 80 mil-
lioner kroner tilbage til EU. Penge som skulle have været med til at udmønte dele af Grøn 
Vækst pakken, men som lodsejerne ikke har søgt, fordi der ikke er interesse for at indgå 
de aftaler, som det har været muligt at søge om.  
 
Skovforeningen har altid været tilhænger af frivillige aftaler og er af den opfattelse at tids-
begrænsede aftaler mellem lodsejere og myndigheder om naturpleje er vigtige, da langt 
flere ejere vil gå ind i tidsbegrænsede end i permanente aftaler. 
 
Problemet med denne type aftaler er dog at der pt. kan opstå en juridisk fælde hvis man 
påtager sig en særlig drift af et areal med en udtrykkelig ret til at vende tilbage til den tidli-
gere drift i en periode på indtil 1 år efter aftalens udløb. Der er nemlig stor risiko for at man 
mister genopdyrkningsretten - uden erstatning - hvis: 
 

• Loven i aftaleperioden ændres så den omfatter den opståede naturtype. 
• Ejeren midlertidigt forhindres i genopdyrkning på grund af en fredningssag der ikke 

gennemføres. 
• Arealet i aftaleperioden er blevet hjemsted for en artikel 12-beskyttet art i henhold til 

EUs habitatdirektiv. 
 
Derfor var det glædeligt da du lige inden jul, under overskriften “Landmænd skal kunne 
stole på miljøaftaler”, lancerede høringen af en bekendtgørelse som skal give landmænd 



 

bedre muligheder for at genopdyrke græsmarker efter udløb af MVJ-aftaler. Dette synes 
Skovforeningen er rigtig positivt. 
 
Vi opfordrer til, at dette princip udvides til at omfatte andre natur- og miljøaftaler, så alle 
parter kan have tillid til aftalernes indhold og konsekvenser. 
 
Generelt bør potentielle juridiske fælder fjernes så ingen lodsejere kan lokkes ind i tidsbe-
grænsede aftaler med tidsbegrænset tilskud der ender med permanente forpligtelser uden 
yderligere betaling herfor. 
 
Det vil helt sikkert give lagt flere aftaler både til glæde for naturen og jordejerne. 
 
 
Med venlig hilsen 
DANSK SKOVFORENING 
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