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Landbrugsstyrelsen 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Sendt pr. e-mail til EU&Projekt@lbst.dk 

Supplerende høringssvar til lov om administration af den fælles landbrugspolitik 

m.v.  

Landbrugsstyrelsen udsendte den 25. april 2022 høring af “lov om administration af den 

fælles landbrugspolitik m.v.” (j.nr. 22-1561-000002). Landbrug & Fødevarer fremsendte 

den 20. maj høringssvar til lovforslaget. Vi skrev i det oprindelige høringssvar, at vi ville 

forbeholde os ret til at vende tilbage med uddybende kommentarer til § 5, stk. 2. Det gør 

vi hermed: 

 

Med lovforslagets § 5 stk. 2 foreslås det, at en tinglyst servitut skal respekteres af 

ejendommens ejer, brugere og panthavere, uanset hvornår retten over ejendommen er 

erhvervet. Det fremgår af lovbemærkningerne, at bestemmelsen skal sikre, at 

servitutterne har forrang og kan opretholdes i tilfælde af eventuelle tidligere stiftelser af 

andre rettigheder. Det begrundes i lovbemærkningerne med en betydelig 

samfundsinteresse i at sikre en varig bevaring og genopretning af miljø, natur og klima, 

men det er Landbrug & Fødevarer holdning, at der er tale om en så indgribende 

fravigelse af sædvanlige prioritetsprincipper i tinglysningsloven, at dette vil kunne få store 

konsekvenser for den måde fx kulstofrige lavbundsjorde bliver værdiansat af panthavere 

generelt. Landbrug & Fødevarer er meget kritiske over for en sådan bestemmelse, der 

potentielt vil sænke værdien af jorden, og dermed kunne lede til konkurser i landbruget.  

Landbrug & Fødevarer foreslår at §5 stk. 2 fjernes, da Landbrug & Fødevarer ikke på 

nuværende tidspunkt finder tilføjelsen begrundet. Landbrugsstyrelsen har vurderet, at der 

er behov for en mere udtrykkelig hjemmel til håndhævelse af servitutter, men Landbrug & 

Fødevarer vurderer at en effektiv håndhævelse af servitutter kan ske uden tilføjelse af §5 

stk. 2. 

 

Landbrug & Fødevarer står naturligvis fortsat til rådighed for opfølgende dialog, såfremt 

der er behov for uddybning eller præcisering af høringssvaret. 
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