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Miljøminister Magnus Heunicke  

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen  

 

Kopi til Folketingets udvalg for Miljø og Fødevarer  

Kære Magnus Heunicke og Jacob Jensen 

 

Med henvisning til brevet af 24. januar 2023 fra miljøministeren om faunakriminalitet kan vi forstå, 

at lovgennemgangen på såvel Miljøministeriets og Fødevareministeriets lovområder afsluttes og 

erstattes af arbejdet med en kommende natur- og biodiversitetslov.  

 

Intentionen med lovgennemgangen var at afdække hindringer i den eksisterende lovgivning, som 

utilsigtet spændte ben for at fremme biodiversiteten, og vurdere hvorvidt de kunne fjernes. Et meget 

centralt formål med lovgennemgangen på begge ministeriers områder var således at identificere de 

bestemmelser, der skaber uhensigtsmæssige barrierer, som enten direkte eller indirekte står i vejen 

for lodsejers lyst og mulighed for at gøre en indsats for naturen.  

 

Biodiversitetsrådet har også i deres seneste rapport understreget behovet for at sikre de rigtige 

incitamenter som forudsætning for at adressere biodiversitetskrisen:  

 

”Hvis vi skal vende tabet af biodiversitet til fremgang og sikre en langvarig genopretning mod 

intakte og funktionelle økosystemer, er der behov for grundige miljøøkonomiske analyser, sikring af 

de rigtige incitamenter, forankring af viden om biodiversitet i befolkningen samt sikring  af en styrket 

retlig ramme for biodiversiteten i Danmark”.  

 

Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer og Dansk Skovforening har bidraget til 

lovgennemgangen, fordi vi grundlæggende er enige om, at et positivt medspil fra lodsejere er et 

helt afgørende fundament for en kommende indsats for natur og biodiversitet. Det er en vigtig 

forudsætning for at nå mål i en kommende natur- og biodiversitetslov, at der gøres op med den 

uhensigtsmæssige incitamentsstruktur og fjerne barriererne, som fx betyder, at lodsejere er 

tilbageholdende med at pleje eller etablere natur af frygt for, at det vil medføre restriktioner for land - 

eller skovbrugsdriften. Jordejerne skal gøres til medspillere, hvis man vil øge naturens udbredelse 

og kvalitet. 
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Vi vil derfor opfordre til, at der iværksættes et tværgående samarbejde mellem jeres ministerier om 

at samle budskaberne fra interessenterne og på den baggrund udarbejde anbefalinger over mulige 

initiativer, som kan fjerne barriererne, samt anbefalinger til nye positive incitamenter for jordejerne. 

Anbefalingerne kan indgå som fundament for det kommende arbejde med en naturlov. Dette vil 

sikre, at der både blandt interessenterne og på politisk niveau er mulighed for at forholde sig til 

potentielle løsninger, som der ef terfølgende kan træffes politisk beslutning på baggrund af.  

 

 

Med venlig hilsen 

     

 

 

Maria Gjerding Peter Busck   Lone Andersen 

Danmarks Naturfredningsforening Dansk Skovforening  Landbrug & Fødevarer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


