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Kulturministeriet 
Nybrogade 2 
1203 København K 

Høring over lovudkast – ændring af museumsloven og lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet (ændring af regler på fortidsmindeområdet) 
 
Vi sender hermed Landbrug & Fødevarers bemærkninger til den høring, Kulturministeriet har 
udsendt d. 18. december 2021 med udkast til ændring af museumsloven og lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.  
 
Indledningsvis ønsker vi at kvittere for, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der har haft lejlighed til 
grundigt at gennemgå den nuværende administrationspraksis og foreslå velmente og tidssvarende 
lempelser. Der er ikke tvivl om, at fortidsminder skal respekteres, men der kan være en vanskelig 
afgrænsning af fortidsmindets omfang. 
 
Overordnet set er vi på den baggrund positive over for de lempelser, der her lægges op til. 
Landbruget har i flere tilfælde været i den situation, at for længst nedlagte diger ønskes retableret, 
selvom den nuværende ejer ikke har haft kendskab til eller mulighed for at kunne se, at 
nedlægningen har fundet sted. Retableringen giver i sig selv dog ikke bevaringsværdige 
fortidsminder. Vi anbefaler derfor, at det med de foreslåede ændringer i § 29j yderligere angives, at 
”forholdet er nedlagt i god tro og ikke uden uforholdsmæssige omkostninger kan retableres”.  
 
En retablering af et forsvundet dige skaber ikke et fortidsminde, kun en kopi. Vi anbefaler derfor, at 
der i forbindelse med behandling af dispensationssager m.v. sker en vurdering af fortidsmindets 
bevaringsmæssige værdi i form af en individuel værdibaseret fredningsbeskrivelse. 
 
Vi vil desuden gerne opfordre til, at ejerne af privatejede fortidsminder inddrages i så vid 
udstrækning som muligt i forbindelse med vurderingen af, om der er tale om fortidsminder af 
underordnet betydning. Dette kan ske i form af høring og vurdering af proportionalitetshensyn.  
 
Der lægges i forslaget op til, at Landbrug & Fødevarer skal være med til at udpege sagkyndige til 
en ny kulturarvsafdeling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vi stiller os meget gerne til rådighed ift. 
indstillingen, men vil ikke undlade at nævne, at vi meget gerne ser, at nævnet i højere grad gør 
brug af sagkyndige medlemmer, og ikke mindst besigtigelse i disse sager, hvor vurderingen af det 
konkrete fortidsminde i høj grad er en skønspræget afgørelse. 
 
I forhold til indstillingsberettigede organisationer mener vi, at det er vigtigt, at ejere og brugere er 
med til at udpege medlemmerne af klagenævnet.  
 
Da BYFO, Historiske Huse, Landbrug & Fødevarer, samt Dansk Skovforening tilsammen 
repræsenterer og har det daglige ansvar for størsteparten af landets 32.000 synlige fortidsminder, 
foreslår vi i tråd med Høringssvaret fra Historiske Huse, at det er disse tre foreninger, der sammen 
med Landdistrikternes Fællesråd i forening indstiller tre kandidater. 
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Vi er desuden helt på linje med Historiske Huse, når de i deres høringssvar ønsker en øget 
mulighed for dispensation på bebyggede fortidsminder med blandt andet privat beboelse.  
 
 
Med venlig hilsen 
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