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Kære Mette Bock,
Fortidsminder – synlighed, hensyn og undersøgelser
Skovforeningen vil gerne ønske dig til lykke med ministerudnævnelsen, og vi ser frem til at
fortsætte det gode samarbejde med Kulturministeriet om de nødvendige hensyn til vores
kulturarv.
Vi vil gerne anmode om et snarligt møde, hvor vi ønsker at drøfte følgende emner med dig:


Fortidsminder i skov byder på nogle særlige udfordringer for ejerne. De er ofte meget
ukarakteristiske og derfor svære at erkende i terrænet. Alligevel er fortidsminderne
beskyttede efter loven, hvis de kan erkendes af en arkæolog. Ejerne risikerer at blive mødt
med krav om retablering af fortidsminder, uden at de med rimelighed har haft grund til at
tro, at der var tale om et beskyttet fortidsminde. Vi ønsker derfor, at kriteriet for, hvornår
et fortidsminde er synligt, blødes op, således at beskyttelsen først indtræder, når
fortidsminder med en vis rimelighed ligeledes kan erkendes af en ejer. Alternativt at der i
forhold til sanktioner tages højde for god tro hos skovejerne.



Udover synligheden er nogle skovejere udfordret af mange tætliggende fortidsminder i
skov. Her ønsker vi, at ejerne støttes bedre i forhold til skovdriften, fx gennem mere
fleksible regler for forvaltningen af disse arealer.



Endelig har vi set flere eksempler på, at registrerede og tinglyste fortidsminder viser sig
alligevel ikke at være fortidsminder, fx i forbindelse med en retablering. Ejere med
registrerede fortidsminder, som har rimelig grund til at formode, at der er tale om
naturlige forhøjninger i landskabet o.l., bør støttes af Slots- & Kulturstyrelsen i
undersøgelser af fortidsminderne, så det kan blive be- eller afkræftet, at der er tale om et
fortidsminde. Som situationen er nu, er der et retssikkerhedsmæssigt problem ved, at
ejerne konsekvent afvises af styrelsen, når de beder om sådanne undersøgelser.

Vi vil gerne uddybe vores ønsker til præcisering og opdatering af lovgivningen og af vejledningen
og om nødvendigt fremvise problemstillingerne i praksis.
Med venlig hilsen
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