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Kære Bertel Haarder,
Vedr.: Fortidsminder - synlighed og hensyn
Vi retter henvendelse til dig, fordi vi nu i flere sager har set, at fortidsminder i skov volder særlige
problemer for ejerne, både hvad angår synligheden og de udfordringer der er med mange
tætliggende fortidsminder.
Fortidsminder i skov er ofte mindre synlige end fortidsminder på fx landbrugsjord. Der kan være
situationer, hvor fortidsminderne er så ukarakteristiske, at de kan være svære eller næsten
umulige at erkende i terrænet for en ejer, og hvor ejeren derfor fortsætter med at håndtere det
pågældende stykke jord, som om det ikke var en del af et beskyttet fortidsminde.
Det er i alles interesse, at der tages de nødvendige hensyn til fortidsminderne, så vi kan bevare
dem for fremtiden. Skovejerne er indstillet på at gøre deres til at sikre dette, men vi beder om at
skovejerne så sikres nogle fornuftige rammer for varetagelsen af beskyttelsen, så retssikkerheden
bevares.
Vi vil derfor gerne anmode om, at kriterierne for, hvornår et fortidsminde er synligt og således
umiddelbart beskyttet efter museumsloven, tages op til fornyet overvejelse. Det bør gøres klart i
lovgivningen, at det ikke er tilstrækkeligt, at et fortidsminde kan erkendes af en arkæolog. Der bør
indgå et kriterium om, at fortidsmindet ligeledes med en vis rimelighed kan erkendes af ejeren,
dennes ansatte eller entreprenører, for at beskyttelsen indtræder.
Fortidsminderne er for størstepartens vedkommende registrerede og tinglyste, men denne
registrering kan være upræcis og svær at overføre til de konkrete forhold i skoven, fx på grund af
kort med meget lille målestok. En registrering garanterer således ikke i sig selv fortidsmindets
synlighed for ejeren.
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Et andet problem er de skove hvor fortidsminderne ligger tæt. Her foreslår vi, at Slots- &
Kulturstyrelsen pålægges en direkte pligt til at tage særligt hensyn til de udfordringer, skovejere
står over for i forbindelse med skovdriften, når de har mange tætliggende fortidsminder i skov.
Ejerne bør støttes i disse udfordringer i højere grad end det sker i dag, fx gennem en mere fleksibel
tilgang til forvaltningen af de pågældende arealer. Dermed kan ejerne fortsat drive deres skov,
samtidig med at de tager de nødvendige hensyn til fortidsminderne.
Vi vil gerne uddybe vores ønsker til præcisering og opdatering af lovgivningen og vejledningen og
om nødvendigt fremvise problemstillingerne i praksis, da det giver et bedre indtryk af de
udfordringer skovejerne står overfor i deres daglige drift når der skal tages hensyn til
fortidsminderne.

Med venlig hilsen
Niels Iuel Reventlow / Jan Søndergaard
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