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Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

svana@svana.dk 

 

Kystdirektoratet 

kdi@kyst.dk 

 

Vedr. Høring om forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven (J.nr SVANA-400-

00019 samt 16/02555). 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 17. oktober 2016 og har 

følgende bemærkninger: 

 

Overordnet set bifalder organisationen den øgede fleksibilitet i administrationen af 

strandbeskyttelseslinjen, klitfredningslinjen og sø- og åbeskyttelseslinjen som lovforslaget lægget 

op til.  Forslaget i sær rettet mod turisme- og friluftsaktiviteter og i den forbindelse er der nogle 

områder, hvor Landbrug & Fødevarer også gerne havde set lempelser i forbindelse med aktiviteter 

tilknyttet landbrugserhvervet.  

 

Plantning af læhegn: 

Det fremgår af ”Vejledningen om 300 meter strandbeskyttelses- og klitfredningszone”, at 

Folketinget i forbindelse med tidligere lovbehandlinger har tilkendegivet, at der bør dispenseres til 

plantning af nye læhegn, som har afgørende betydning for landbrugsdriften, og som ikke er i strid 

med landskabelige hensyn. På denne baggrund forekommer det oplagt i forbindelse med den 

aktuelle lovændring at lempe bestemmelserne vedr. plantning af læhegn inden for 

strandbeskyttelseslinjen. Tilsvarende vil en lempeligere praksis inden for sø- og åbeskyttelseslinjen 

vil også være ønskelig. 

 

En mulig løsning for, at forsat at sikre landskabelige hensyn, kunne være at lade kravet om 

dispensation afløse af en anmeldelsesprocedure, hvor Miljø- og fødevareministeriet 

(strandbeskyttelseslinjen) eller kommunalbestyrelsen (sø- og åbeskyttelseslinjen) inden for en 

kortere periode på fx 14 dage, skal melde tilbage til lodsejer, hvis en ønsket plantning strider mod 

lovens formål.  

 

På denne måde kan sikres både en mindre administrativ byrde for lodsejere og en sikring af 

landskabelige hensyn, og samtidig vil bedre mulighed for at plante læhegn også kunne have en 

positiv betydning for naturværdier tilknyttet sådanne beplantninger i det åbne land. 

 

Plantning af juletræer: 

Tilsvarende vil Landbrug & Fødevarer pege på behovet for en lempelse af praksis for 

administrationen af sø og å-beskyttelseslinjen i forhold til juletræsdyrkning. 

 

Det fremgår af bestemmelserne for sø- og åbeskyttelseslinjen, at landbrugsmæssig drift er tilladt, 

og da juletræsdyrkning har i mange år haft status som en landbrugsafgrøde i andre 

sammenhænge, bør dette også gælde i denne sammenhæng.  
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De særlige forhold for dyrkning af juletræer i kort omdrift – herunder beplantningens begrænsede 

højde og den korte omdriftstid - bør kunne give anledning til, at deri loven lægges op til at meddele 

dispensation i større omfang end hidtil.  

 

I forbindelse med en sådan lempet dispensationspraksis vil det være muligt fortsat at tage hensyn 

til de landskabelige forhold, der skal varetages ved sø- og å-beskyttelseslinjen.  

 

Vingeoverslag fra vindmøller 

Endelige skal Landbrug & Fødevarer henstille til at det i forbindelse med den ændrede lov – evt. 

ved udarbejdelse af vejledning – slås fast, at vingeoverslag fra vindmøller placeret uden for 

beskyttelseszonerne ikke kræver dispensation.  

 

Ved et vingeoverslag sker der ingen fysiske ændringer i beskyttelseszonerne, hvorfor det ikke bør 

forudsætte en dispensation – som minimum i de tilfælde, hvor beskyttelseszonerne er etableret ud 

fra et landskabeligt sigte.  

 

Praksis er i dag uklar på området, og det er ikke muligt at få en klar generel tilkendegivelse fra 

myndighederne om, hvorvidt et sådan vingeoverslag vil kræve en dispensation. Det er svært at 

finde lokaliteter til vindmøller på land, hvorfor enhver begrænsning, der kan fjernes, vil være 

relevant - også set i lyset at, Miljø- og fødevareministeren netop har tilkendegivet at vil se på 

mulighederne for at placere vindmøller i fredskov. 

 

 

Her ud over har Landbrug & Fødevarer følgende bemærkninger til lovforslaget: 

 

Læskure til græssende dyr: 

Som noget nyt forslås i lovforslagets punkt 5, ny § 15a, stk. 1, nr. 10, at det fremover skal være 

muligt at etablere ”læskure til græssende dyr til brug for kogræsserlaug og tilsvarende foreninger og 

til dyrehold i forbindelse med naturpleje” inden for strandbeskyttelseslinjen uden forudgående 

dispensation. 

 

I bemærkningernes punkt 2.12.1 er formuleringen ændret til: ”Læskure til udegående husdyr ved 

privat, ikke erhvervsmæssig dyrehold som fx kogræsserlaug”. 

 

Det er således ved sammenligning af de to tekster uklart om muligheden for at etablere læskure 

inden for strandbeskyttelseslinjen uden dispensation gælder alle former for naturpleje (jf. lovteksten 

– ”og dyrehold i forbindelse med naturpleje”) eller kun naturpleje der udføres i ikke-erhvervsmæssig 

sammenhæng (jf. bemærkningerne: ”- privat, ikke erhvervsmæssig dyrehold”). 

 

Hvis den udvidede mulighed kun gælder ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, finder Landbrug & 

Fødevarer det uforståeligt, hvorfor der skal være forskel på opførelse af læskure i de angivne 

tilfælde i forhold til erhvervsmæssigt nødvendige læskure.  

 

Med bemærkningerne som de er formuleret i forhold til lovteksten er der endvidere foretaget en 

uforståelig tolkning af, hvad der forstås ved dyrehold i forbindelse med naturpleje, idet det 

tilsyneladende er opfattelsen, at naturpleje ikke kan være en erhvervsmæssig aktivitet.  

 

Dette er ikke korrekt i det, der er landmænd der helt eller delvist har naturpleje som en afgørende 

del af deres erhvervsmæssige aktiviteter, og der er et generelt ønske fra både erhverv, 

myndigheder og naturorganisationer om at fremme naturpleje som en driftsgren for at sikre, at der 
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sker den tilstrækkelige pleje af de ca. 300.000 ha lysåbne natur i Danmark, der har et behov for 

afgræsning eller høslæt. 

 

Det fremgår af bemærkningerne (side 25) at læskure til erhvervsmæssigt dyrehold kan opføres 

uden dispensation jf. lovforslagets § 8, stk. 1, nr. 7 og § 15a, stk. 1, nr. 6, hvis de opføres i 

tilknytning til eksisterende bygninger. Dette kan læses som om, det derfor vurderes, at 

erhvervsmæssigt dyrehold ikke har samme behov for at kunne opføre læskure uden dispensation, 

som der med lovændringerne nu lægges op til, at kogræsserlaug m.v. får. 

 

Dette er dog ikke tilfældet, idet fritliggende læskure til erhvervsmæssigt dyrehold, der ikke ligger i 

tilknytning til eksisterende byggeri, ikke er undtaget fra forbuddet, hvorfor det kan være svært at 

opretholde en afgræsning af mere afsidesliggende arealer inden for strandbeskyttelseslinjen eller 

på klitfredede arealer. Der er i dag mulighed for at søge dispensation efter lovens § 65, men en 

sådan dispensation vil typisk være på vilkår, eksempelvis om størrelse, placering, udformning og 

krav om fjernelse ved ophør af brug, eksempelvis efter 2 år, jf. sag fra Tunø fra 2013. 

 

Landbrug & Fødevarer skal således foreslå, at bestemmelsen i lovforslagets § 15a, stk. 1, nr. 10 

ændres således, at det kommer til at omfatte alle former for læskure til græssende dyr – både inden 

for strandbeskyttelseslinjen og i klitfredningszonen. Forslaget i dets nuværende form udgør således 

en urimelig og uforståelig forskelsbehandling mellem kogræsserlaug m.v. og erhvervsmæssigt 

dyrehold.   

 

Det fremgår af Aftalen om Danmark i bedre balance, side 9, samt lovforslaget side 17, at der vil 

blive udarbejdet en vejledning med retningslinjer for opsætning, indretning og udseende af læskure.  

Landbrug & Fødevarer ser frem til at blive indbudt til at deltage i arbejdet med at udarbejde en 

sådan vejledning. 

 

Mere overordet set finder Landbrug & Fødevarer, at bestemmelserne vedr. erhvervsmæssigt 

nødvendigt byggeri i lovforslagets § 8, stk. 1, nr. 7 og § 15a, stk. 1, nr. 6 bør ændres i 

overensstemmelse med de foreslåede ændringer til modernisering af landbrugsloven, så det er 

bedriften, der lægges til grund for, hvad der er erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri med den 

kommunale indsigt, der også er indeholdt i det nævnte forslag. 

 

Genopførelse af bolig  

Det fremgår af lovforslaget nr. 5, § 15a, stk. 2, at det fremover skal være muligt, at en bolig kan 

genopføres på fundamentet uden dispensation, hvis der er tale om en bygning af tilsvarende 

størrelse og udformning som den tidligere. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det uforståeligt, at bestemmelsen er begrænset til boliger, idet der 

formentlig også er praksis for at give dispensation ved andre bygninger. ”Boliger” burde derfor 

ændres til ”bygninger”.  

 

Reglen i forslaget til modernisering af planloven om, at kommunen kan tillade, at en byggeret kan 

bevares i 10 år, burde også indsættes i naturbeskyttelsesloven, da der ikke ses grundlag for, at det 

ikke skulle være tilfældet. 

 

Mageskifte og jordlodder 

Lovforslagets nr. 5, § 15 a, stk. 1, nr. 7 lægger op til, at arealoverførsler i jordbrugserhvervet ved 

mageskifte og salg af jordlodder på op til 2 ha fremover skal kunne ske uden dispensation inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 
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Landbrug & Fødevarer finder, at der er tale om en hensigtsmæssig ændring. Det antages, at der 

ved mageskifte forstås almindelig arealoverførsel mellem landbrugsejendomme. Bestemmelsen er 

dog uklart formuleret, i det det fremgår af bemærkningerne, at der ikke kan frastykkes en jordlod på 

op til 2 ha som en ny selvstændig ejendom. Der burde således alene stå arealoverførsel mellem 

landbrugsejendomme på op til 2 ha, hvis lovteksten skal svare til bemærkningerne. 

 

Arealoverførsler mellem landbrugsejendomme bør dog umiddelbart være tilladte uanset størrelsen 

af de overførte arealer, idet sådanne overførsler altid må betragtes som en hensigtsmæssig 

omlægning af ejendomsstrukturen i jordbrugserhvervet. 

 

Hensyn til Natura 2000 i forbindelse med dispensationer 

Med lovforslagets § 65b, stk. 3, nr. 1, gøres det muligt at meddele dispensation til placering af 

fritliggende terrasser, udhuse og mindre bygninger. Det fremgår af bemærkningerne, at sådanne 

dispensationer skal ske i overensstemmelse med lovens formål, og at en dispensation kun kan 

meddeles, ”hvis hensyn til bl.a. Natura 2000-områder og bilag IV-arter” ikke taler afgørende imod”. 

Det fremgår endvidere, at praksis vil være mere restriktiv inden for Natura 2000-områder end 

udenfor. 

 

I den forbindelse kan det påpeges, at Natura 2000-områder i sig selv ikke bør være en 

begrænsning, men at det er de kortlagte naturområder samt levesteder for arter på 

udpegningsgrundlaget, der bør have skærpet opmærksomhed.  

 

 

  

Med venlig hilsen 

 

 

 
Karen Post 

Chefkonsulent 

 

Vand og Natur 
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E kpo@lf.dk 


