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NaturErhvervsstyrelsen 

Att: Rikke Nielsen 

Center for Arealtilskud 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

krydsoverensstemmelse 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at give høringssvar til bekendtgørelse 

krydsoverensstemmelse og bekendtgørelse om god landbrugsmæssig- og miljømæssig stand. 

 

Det noteres, at kravet om gyllebarriere ikke kan håndhæves i 2013. 

 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god landbrugs- 

og miljømæssig stand (GLM) 

 

§7 og bilag 1: 

 

Under bestemmelserne om GLM-fortidsminder anvendes udtrykket ”ødelægges”. Det er uklart, 

hvad der menes hermed og vi foreslår derfor ordet ”ødelægges” erstattet med ordet ”fjernes”.  

 

Ved ordet ”ødelægges”, kan der opstå tvivl om hvornår reglerne for GLM-fortidsminder er overtrådt. 

Dette gælder f.eks. i tilfælde af, at plantedækket er ødelagt uden at fortidsmindet som sådan har 

taget skade.  

 

Museumslovens §29e beskriver alene, at der ikke må ske en ændring af tilstanden af fortidsmindet. 

Kulturarvstyrelsen beskriver bla. i folderen ”Værn om fortidsminderne” at afgræsning er tilladt 

såfremt fortidsmindet ikke tager skade. Dette beskrives også i rettebladet til KO-krav 4.13 under 

Bemærkninger. I beskrivelsen af bedømmelsen Alvor i rettebladet, er der dog en misvisende 

sætning som bør ændres, så der ikke er tvivl om, at GLM-fortidsminder gerne må afgræsses med 

et lavt græsningstryk, uanset om fortidsmindet tidligere har været afgræsset eller ej. Se mere en 

mere udførlig beskrivelse under kommentarer til høring af rettebladet til krav 4.13. 

 

Det er fortsat uklart, om størrelsen af GLM-fortidsmindet er defineret ved første sætning af §7 eller 

om det er størrelsen som angivet på IMK 2.0 som anført i den sidste sætning i §7. Se eksempler på 

dette under kommentarerne til høring af retteblad til krav 4.13 

 

 

Ekstern høring af retteblad til krav 4.13 

 

Det bemærkes fortsat, at der endnu ikke foreligger en landmandsvejledning og at det er en helt ny 

regel, der indstiftes i dansk ret. 

 

Det bemærkes, at der i sidehovedet i vejledningen står 2012. 
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Som anført i høring af ændringsbekendtgørelsen foreslås ordet ”ødelægges” erstattet med ordet 

”fjernes”.  

 

Afgrænsning af GLM-fortidsmindet 

Vejledningen fastslår ikke entydigt, hvordan GLM-fortidsmindet afgrænses og afsættes i marken. Er 

det eksempelvis beskrivelsen af GLM-fortidsmindet, der er afgørende for afgrænsningen, eller er 

det visningen på IMK 2.0 kortlaget. Der mangler en vejledning til hvordan GLM-fortidsmindet 

afsættes i marken såfremt det skal ske ud fra IMK 2.0 kortlaget.  

 

Grundlaget for visningen af kortlaget på IMK 2.0 

På hvilket grundlag, er fortidsminderne vist på Internet Markkort 2.0? Det er således uoplyst, om 

afgrænsningen er foretaget på grundlag af landmændenes angivelser på markkortet i 2012 eller 

tidligere, eller om afgrænsningen er foretaget af Kulturstyrelsen eller afgrænsningen er foretaget af 

NaturErhvervstyrelsen?. 

 

Afvigelser mellem visningen på Internet Markkort 2.0 og definitionen af GLM-fortidsminder 

Det antages, at afgrænsningen af GLM-fortidsmindet, i de fleste tilfælde er fastlagt ud fra 

landmandens indtegning på markkort i 2012. 

 

Såfremt det er korrekt, - hvad sker der så i den situation hvor landmanden i forbindelse med EB-

ansøgningen i 2012 har frategnet fortidsmindet større end det reelt er, og derved i 2012 har dyrket 

tættere på fortidsmindet end vist på indtegning i Internet Markkort 2.0? Dette kunne f.eks. være 

tilfældet hvor det er svært at se afgrænsningen af fortidsmindet og man derfor af 

forsigtighedsgrunde har søgt EB til et mindre areal end der reelt er i marken.  I det viste eksempel 

nedenfor er det f.eks. svært helt præcist at indtegne den dyrkede mark pga. skyggende træer.  

 

 

 

Hvordan skal denne landmand dyrke sit areal i 2013 for ikke at overtræde GLM-fortidsmindekravet? 

Såfremt han dyrker det samme areal i 2013 som i 2012, risikerer han så en overtrædelse af GLM-

kravet? Svaret bør være, jf. ovenstående, at i sådanne tilfælde overtræder landmanden ikke krav 

4.13 selv om han dyrker et areal inden for afgrænsningen på Internet Markkort 2.0. Svaret må 

ligeledes være, at det ikke er nødvendigt at ændre på kortet. 

 

I andre tilfælde ser det ud til at afgrænsningen af GLM-fortidsmindet er foretaget af Kulturstyrelsen 

eller NaturErhvervstyrelsen ud fra det fredede fortidsminde. Dette er vel blandt tilfældet i 

nedenstående eksempel, hvor landmanden i 2012 har søgt enkeltbetaling til fortidsmindet (arealer 

med græs). Skal landmanden i dette tilfælde være opmærksom på noget i forhold til den fortsatte 
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drift af arealet og i forhold til overholdelse af GLM-fortidsmindet? Der tænkes på, at afgrænsningen 

ikke dækker fortidsmindet med 2 meter bræmmen. Herved vil fortidsmindet ikke grænse til en 

dyrket mark. Den umiddelbare konsekvens vil være, at der ikke er tale om et GLM-fortidsminde.  

 

 

Beskrivelsen af GLM-fortidsmindet 

Er det i stedet beskrivelsen af GLM-fortidsmindet, der er afgørende for afgrænsningen i marken er 

definitionen af randbeplantning central. 

Det er forsat lidt uklart hvorledes randbeplantningen præcist skal forstås. 

Definition af randbeplantning: Randbeplantning i ordets egentlige betydning må være aktivt 

plantede vækster. Hvorledes adskiller plantede vækster sig fra visse afgrøder i marken? 

 

Naturerhvervsstyrelsen erklærer sig enige i, at der kan være tilfælde hvor randarealer ikke længere 

kan inddrages i dyrkningen, og det netop er formålet med kravet. Der nævnes arealer med træer. 

I praksis må vi dog vurdere, at der ved en lang række fortidsminder vil være små arealer med en 

mere eller mindre naturlig bevoksning hos de landmænd, der har lagt en vis sikkerhedsmargin til de 

hidtil gældende 2m bræmmer. Små arealer, der svinger lidt i størrelse fra år til år, men sikrer at 

landmanden holder sig på den rette side af loven. 

 

Disse arealer må efter vores vurdering også blive omfattet af begrebet randbeplantning og dermed 

lægge en meget diffus og uklar grænse for dyrkningen i marken. Det kan ikke være af afgørende 

betydning for landskabselementet at disse småarealer inddrages. 

 

Det er meget vigtigt at vejledningen præciseres så den fastslår helt entydigt, hvordan GLM-

fortidsmindet afgrænses og afsættes i marken. Ellers bliver kravet meget vanskeligt at overholde og 

kontrollere i selve marken. Afgrænsningen bør tage derfor udgangspunkt i det tydelige 

landskabselement selve fortidsmindet udgør. 

 

Fejl i kortlaget 

Der mangler et afsnit om fejl i markkortet. Det bør fremgå, at der er tale om et nyt krav, og det kan 

ikke på forhånd udelukkes, at der er fejl i kortmaterialet, hvilket man skal være opmærksom på i 

forbindelse med kontrollens gennemførelse og afrapportering, jf. nedenfor. Ligeledes bør det 

beskrives hvordan ændringer til kortlaget kan ske. 

 

Hovedformål 

Efter EU-forordningen bilag III bør kravet angå bevarelse af landskabstræk, som obligatorisk norm. 



Side 4 af 4 

 

  

Under hovedformål står der imidlertid: .. at bevare karakteristiske landskabstræk og småbiotoper af 

….”. Vi mener ”småbiotoper” bør fjernes, da Museumsloven ikke er en biotopbeskyttelse og derfor 

er det ikke nødvendigt, at Danmark skal indføre beskyttelse af levesteder, da det kun er en 

fakultativ bestemmelse (frivillig) efter forordningens bilag III. 

 

Bedømmelse af kravet 

 

Alvor 

I beskrivelsen af bedømmelsen Alvor i rettebladet, er der en misvisende og ukorrekt sætning som 

bør ændres fra: 

 

”…, eller hvis landskabselementet allerede afgræsses med et lavt græsningstryk, ….” 

til 

”…, eller hvis landskabselementet afgræsses, så længe fortidsmindet ikke ændres,….” 

 

Herved fremgår det klart, at GLM-fortidsminder gerne må afgræsses, uanset om fortidsmindet 

tidligere har været afgræsset eller ej. Derudover kan afgræsning foretages så længe det ikke 

medfører en ændring af fortidsmindet. 

 

Afgræsning er som udgangspunkt lovlig efter museumsloven og reelt en anbefalet plejeform. Der er 

ikke grundlag for at fastslå, at afgræsning, uanset i hvilket omfang det måtte væree sket tidligere, 

skulle ødelægge fortidsmindet som landskabselement. I modsat fald vil der kunne foreligge en 

regelkonflikt i forhold til museumslovens § 29a, der alene beskriver, at der ikke må ske en ændring 

af tilstanden af fortidsmindet.  

 

Varighed 

Under Varighed bør ordet småbiotop udgå. 

 

Karakterskemaet 

Under Alvor skelnes der mellem om der er eller ikke er etableret en ny landbrugsproduktion på 

ødelagte dele. Det kunne tyde på, at en lidt for hårdhændet afgræsning kan være en overtrædelse 

selv om der ikke er foretaget en mekanisk jordbehandling. 

 

Det er nyt i forhold til høringsudgaven, at der ved overtrædelse ved flere fortidsminder skal 

anvendes den højeste karakter for henholdsvis alvor og varighed og det omfattede areal for hvert 

fortidsminde sammenlægges. Det er ikke tilfredsstillende og det er et andet princip end der f.eks. 

anvendes i krav 1.16, vandløbsbræmmer, hvor den strækning, der har den højeste karakter, 

indberettes. 

 

Landbrug & Fødevarer står til rådighed for uddybelse af disse bemærkninger og til en generel 

drøftelse af vejledningen. 

 

Med venlig hilsen 

 
Jørgen S. Madsen 

Erhvervspolitisk Konsulent 

 

Generel Erhvervspolitik - EU 

 

D +4533394227 

M +4551671530 

E jmd@lf.dk 


