
 

 

 
Dansk Skovforenings høringssvar vedr. Miljøministeriets 
lovgennemgang – bidrag til behandling i udvalgte emner i fase 2 

Dansk Skovforening takker for muligheden for at komme med input til kvalificering og 
nuancering af fire emner i fase 2 af Miljøministeriets lovgennemgang.  
 
Naturzoner 
Det anføres, at emnet ”Naturzoner” ikke længere er en del af fase 2, men allerede står til at skulle 
afrapporteres i starten af 2023. Det undrer os, da det af materiale udsendt til interessenterne i juni 
2021 fremgår, at ”Naturzoner” vil blive behandlet i lovgennemgangens fase 2, og at det nærmere 
indhold af fase 2 og analyserne ville blive fastlagt under inddragelse af interessenterne og 
Biodiversitetsrådet. 
 
Det er beklageligt, at der ikke har været mulighed for at komme med forslag til yderligere 
kvalificering af analysen. Vi håber derfor, at interessenterne vil blive inddraget i 
lovgennemgangens arbejde vedr. naturzoner, inden der foreligger et færdigt udkast til rapport. 
Særligt har det vores interesse, hvordan begrebet ”naturzone” defineres, og hvilke arealtyper der 
omfattes. Vi skal derfor henvise til vores høringssvar fra fase 1, som er vedlagt. 
 

Bemærkninger til emnerne i lovgennemgangens fase 2 
 

Fremme af naturbeskyttelse og biodiversitet i det åbne land 
 
Helt overordnet mener Dansk Skovforening, at det er vigtigt, at dette tema indeholder en analyse 
af positive og negative incitamenter i naturbeskyttelsesloven og Natura 2000-reguleringen og 
særligt en vurdering af incitamenterne for lodsejerne i forhold til at fremme naturindholdet og 
biodiversiteten.  
 
Vi ønsker, at analysen har særligt fokus på: 
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- Vurderingen af processen for udarbejdelse af Natura 2000-planlægningen, hvor det er 
relevant igen at se på blandt andet lodsejerinddragelsen og de valgte incitamenter til 
implementering, hvor det er særligt væsentligt at se på en analyse af de relevante 
betalingsordninger til fremme af biodiversiteten og mulige nye incitamenter, som kan indgå i 
den kommende CAP-ordning. 

- Analyse at Danmarks Naturfredningsforenings kompetence til på egen hånd at kunne rejse 
fredningssager, herunder hvorledes dette påvirker lodsejernes motivation for at fremme 
naturværdier. Fredningssager opleves af de ramte lodsejere som grænseoverskridende og 
en voldsom indgriben i den private ejendomsret. Særligt i de situationer, hvor 
naturværdierne er fremkommet som resultat af generationers forvaltning af arealerne. 
Hvilket incitament har skovejerne til at lave natur- og biodiversitetsfremme, hvis de 
efterfølgende risikerer en fredning der begrænser deres råderet i al evighed? 

- Lempelser af dispensations- og tilladelsespraksis særligt i forhold til især 
naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvis der kan godtgøres en positiv effekt for miljø, 
klima eller biodiversitet. 

 
Erstatningsnatur 
 
Skovloven rummer mulighed for at udlægge erstatningsskov, hvis der fx gives tilladelse til at 
ophæve fredskovspligten på et areal eller udlægge det til anden anvendelse (anlæg, byggeri etc.). 
Typisk stilles der krav om, at et tilsvarende eller op til dobbelt så stort areal udlægges som 
fredskov.   
 
På samme måde vil det være relevant at se på muligheden for at udlægge erstatningsnatur i 
forhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Ved at lempe Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om dispensation fra § 3-beskyttelsen og 
indføre en mulighed for etablering af erstatningsnatur, opnås mulighed for at optimere driften 
samtidig med, at der etableres mere ny natur, der på sigt kan opnå en tilsvarende eller bedre 
naturtilstand. Fx i forhold til også at skabe større sammenhængende områder med natur. 
 
Der bør udarbejdes en model for udlægning af erstatningsnatur på samme måde som for 
fredskovpligtige arealer, hvor der tages udgangspunkt i omfanget, tilstanden og placeringen af den 
natur, der ønskes anvendt på anden måde. Evt. hvor der også kan stilles krav om pleje frem til 
erstatningsnaturen opnår en bestemt tilstand. 
 
Mere og bedre natur på private arealer 
 
Dansk Skovforening har sammen med Landbrug & Fødevarer lavet et fælles notat om ”Mere og 
bedre natur på private arealer”, som tidligere er sendt til Miljøministeriet, men vedlægges 
også dette høringssvar. Her er oplistet en række udfordringer i forhold til privates indsats for 
mere natur, som også skal ses i sammenhæng med vores bemærkninger til generelt at fremme 
naturbeskyttelse og biodiversitet i det åbne land. Vi peger samtidig på forslag til ændringer, der 
passende kan indgå i lovgennemgangen. 
 
Det er dog værd at bemærke, at en del af de identificerede barrierer og behov for ændringer som 
fx modernisering og optimering af betalingsordninger, lempelser i dispensationspraksis, beskatning 
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etc. ligger uden for Miljøministeriets ressortområde, hvilket risikerer at spænde ben for en reel 
udvikling i skabelsen af mere og bedre natur på private arealer. 
 
Dansk Skovforening har ingen bemærkninger til emnet om den marine naturbeskyttelse.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Tanja Blindbæk Olsen 
Afdelingsleder, Erhvervspolitisk Afdeling 
 
+45 2537 1977 
to@danskskovforening.dk 
 


