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Miljø- og Fødevareministeriet 

Landbrugsstyrelsen 

Miljø- og biodiversitet 

miljobio@lbst.dk 

Høring over udkast til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 

(j.nr 17-1264-000002) 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring med frist den 31. oktober 2017 og har 

følgende bemærkninger: 

 

Landbrug & Fødevarer er overordnet set meget positive overfor ændringerne i bekendtgørelsen, 

som implementerer ændringerne i Lov om drift af landbrugsjorder, der betyder at 

genopdyrkningsretten ændres fra 15 år til permanent.  

 

I den forbindelser er der dog nogle uklarheder vedr. anvendelse af genopdyrkningsretten, som 

Landbrug & Fødevarer vil henstille til, at der i forbindelse med den permanente genopdyrkningsret 

sikres en afklaring af.  

 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 10, stk. 4, at ejer eller bruger inden en eventuel genopdyrkning 

iværksættes, skal underrette kommunalbestyrelsen herom.  

 

I den forbindelse er der behov for en afklaring af, om en anmeldelse til genopdyrkning betyder, at 

den anmeldte genopdyrkningsret aflyses på arealet, og at der derfor skal ske en ny anmeldelse af 

arealet, hvis det på ny ønskes omfattet af genopdyrkningsretten.  

 

Praksis fra Naturklagenævnet har med den hidtidige 15 års genopdyrkningsret været, at der skal 

ske en genanmeldelse, hvis arealet opdyrkes, og der er derfor i forbindelse med de nye 

bestemmelser behov for en klar udmelding om, hvilke regler, der gælder fremadrettet i forbindelse 

med den permanente genopdyrkningsret. 

 

Umiddelbart er et krav om genanmeldelse ikke nævnt i hverken bemærkningerne til Lov om drift af 

Landbrugsjorder fra 2003 eller i forbindelse med lovændringen i 2017.  

 

I Vejledning til Jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur fra juli 2017 står, at ved en evt. 

delvis genopdyrkning af et areal, bortfalder genopdyrkningsretten på hele arealet, og den 

resterende del af arealet skal således genanmeldes. 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at dette er uhensigtsmæssigt og skal derfor henstille til, at det i 

forbindelse med en afklaring af reglerne om genanmeldelse af genopdyrkede arealer, præciseres, 

at genopdyrkningsretten ikke bortfalder på hele arealet, som har opnået genopdyrkningsret, hvis 

det anmeldes, at kun en del af arealet bliver genopdyrket. Det skal således være muligt at afmelde 

dele af et areal uden af genopdyrkningsretten bortfalder for hele arealet. Dette kan eksempelvis 

være relevant i forbindelse med etablering af vildtagre.  
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Landbrug & Fødevarer finder endvidere, at det i vejledningen bør præciseres, at eksempelvis 

bekæmpelse af vanskeligt ukrudt (fx kæmpebjørneklo) eller dræning ikke medfører at 

genopdyrkningen afbrydes.  

 

Endeligt bør det i bekendtgørelse eller vejledning præciseres, at genopdyrkningsretten også kan 

anvendes på minivådområder og andre tekniske anlæg.   

 

 

Øvrige bemærkninger til de enkelte bestemmelser: 

 

 § 4, stk. 1, nr. 6 

I bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 6, er der en henvisning til lovens § 1, stk. 8. Dette må bero på en 

slåfejl, idet § 1, stk. 8, ikke findes i loven. Den rigtige henvisning formodes at være lovens § 2, stk. 

8, som indholdsmæssigt svarer til bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 6. 

 

§ 5, stk. 3 

Det bør præciseres, hvilke hedearealer der er omfattet af bekendtgørelsen, idet den nuværende 

formulering kan give anledning tvivl om undtagelsen også gælder hedearealer på mindre end 2.500 

m
2
. I naturbeskyttelseslovens § 3, stk. stk. 2, skelnes der mellem, om heden i sammenhængende 

areal er større eller mindre end 2.500 m
2
. 
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