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Automatisk udpegning af beskyttet natur 
under Naturbeskyttelseslovens § 3 og vir-
keliggørelse af Det Grønne Danmarkskort 
er alvorlige trusler mod den private ejen-
domsret. 

Samtidig er hele artsbeskyttelsen fuldstæn-
dig uforudsigelig for lodsejerne og stiller os 
retssikkerhedsmæssigt på herrens mark.

I Sektionen for Større Jordbrug er ejen-
domsrettens ukrænkelighed en mærkesag, 
og vi arbejder derfor mod at få sikret retstil-

standen på naturbeskyttelsesområdet. 
Konkret har vi kæmpet imod Det Grønne 
Danmarkskort. Nu er det kommet, og vi vil 
derfor holde politikerne fast på, at udpeg-
ningerne ikke må belaste lodsejerne. 

Samtidig har vi argumenteret for, at 
områdeudpegning efter Naturbeskyt-
telseslovens § 3 skal gøres bindende, og at 
en sådan ændring selvfølgelig betyder, at 
man må sortere i de områder, som reelt skal 
beskyttes, og områder, som skal udgå. En 
bindende udpegning vil trække en nødven-

dig streg i sandet og skabe en retstilstand 
for lodsejeren, som er acceptabel modsat i 
dag. Man vil på den måde undgå, at der i ly 
af nattens mørke kommer fl ere områdeud-
pegninger til.

Frederik Lüttichau
Formand for Sektionen for Større Jordbrug
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I starten af dette århundrede var der i 
Danmark registreret ca. 400.000 ha om-
råder under Naturbeskyttelseslovens § 3. 
I 2016 steg dette tal til 450.000 ha. Man 
diskuterer, hvor stor en del af de 50.000 
ha, som er overset natur, der fejlagtigt ikke 
var blevet udpeget fra start, men faktum 
er også, at der er kommet nye naturom-
råder til - altså områder, der rent faktisk 
har skiftet status fra landbrugsareal til 
beskyttet natur. 
Det er gået den gale vej, og som lodsejer, 
der pludselig vågner op til et nyt udpeget 
areal, får man følelsen af tyveri i ly af nat-
ten!

Brug genopdyrkningsretten
Spørgsmålet er, hvorledes vi kommer 
ud af denne automatudpegning, som 
løbende finder sted? Her og nu er svaret, 
at man skal anmelde et omdriftsareal til 
kommunalbestyrelsen og opnå genop-
dyrkningsret af arealet. Det betyder, at ar-
ealet kan ligge udyrket hen, uden at man 
skal bekymre sig om, at området vokser 
ind i Naturbeskyttelseslovens § 3. Man 
kan dog ikke gardere sig mod, at området 
underkastes en beskyttelse i forhold til 
særligt beskyttede plante- og dyrearter.

Bindende § 3-udpegning
I Større Jordbrug ønsker vi maksimal 
sikkerhed for ejendomsretten. Den nu-
værende naturbeskyttelseslov er i vores 
optik altovervejende ensidigt fleksibel 
og til ugunst for vores medlemmer. Vi 
taler derfor for en bindende udpegning 
af arealer, så der skabes den nødvendige 
sikkerhed i retstilstanden. Dette skal især 
ses i lyset af, at man nu arbejder på at få 
flere områder udpeget under Det Grønne 
Danmarkskort, for selvom politikerne har 
tilkendegivet, at udpegningerne ikke på 
sigt kan påføre lodsejerne begrænsninger, 
så er det vel ikke for sjov. Og vi har jo tid-
ligere set, hvad der sker med streger på 
et kort! 

Naturbeskyttelseslovens § 3
En automatisk udpegning som skal stoppes!
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Hvad enten vi kan lide det eller ej, så 
må vi forholde os til, at man nu begyn- 
der at tegne nye streger på et kort. 
Vi opfordrer alle medlemmer til at 
søge indfl ydelse og deltage aktivt i de 
kommende naturråd, som skal bistå det 
kommunale arbejde.   
I 2016 blev der indgået politisk aftale 
om ændring af planloven, således at 
kommunerne fra 2018 skal optage et nyt 
plantema i kommuneplanen, nemlig: Det 
Grønne Danmarkskort. Formålet er at 
forstærke indsatsen for større og bedre 
sammenhængende naturområder i Dan-
mark.

Uønsket men nu en realitet 
I sidste ende er det altså kommunerne, 
som fører pennen. Vi har fra Sektionen 
for Større Jordbrug indædt kæmpet imod 
Det Grønne Danmarkskort., bl.a. fordi det 
vil brændemærke vores ejendomme. Der 
er tale om potentielle naturområder, og vi 
frygter, at udpegningen får konsekvenser 
for værdifastsættelsen af jorden med det 
samme. Samtidig kan udpegningen få 
betydning for udviklingsmulighederne for 
omkringliggende husdyrproducenter m.v. 
Alt sammen kan man frygte slår igennem 

ret hurtigt og besværliggør generations-
skifter m.m.
Som ejere må vi altså tåle, at udpegningen i 
sidste ende foregår på et kommunekontor, 
og vores indfl ydelse er begrænset til en 
stemme i naturrådene samt høringsretten i 
kommuneplanprocessen.  

Lokale naturråd bliver vigtige 
Der bliver 20 naturråd i Danmark, som 
nedsættes på tværs af kommunerne. De 
lokale naturråd skal rådgive om udpegning 
af områder, der skal indgå i Det Grønne 
Danmarkskort. Der sigtes på 20 medlem-
mer i hvert naturråd, og der skal tilstræbes 
en forholdsmæssig lighed i repræsenta-
tionen af medlemmer, der varetager 
erhvervsinteresser versus natur-, miljø- og 
fritidsinteresser.
Landbrug & Fødevarer har indstillingsret 
til naturrådene, ligesom de lokale land-
brugsorganisationer også vil kunne indstille 
repræsentanter.
Vores vurdering er, at man som ejer skal 
holde sig til i den indledende proces i de 
lokale naturråd. Som ejer er det som oftest 
dig, der kender naturpotentialet i dit om-
råde. Naturrådene sammensættes nu og 
frem til 15. januar 2018. Vi opfordrer til, at 

man kontakter sin lokale landboforening 
og stiller sig til rådighed eller spørger, hvem 
der repræsenterer lodsejerne i området.  
Landbrug & Fødevarer vil sammen med 
SEGES sætte fokus på at klæde de lokale 
repræsentanter for landbruget på til arbej-
det i naturrådene. 

Kriterier for udpegning
Kommunerne skal i udpegningen af om-
råder til Det Grønne Danmarkskort tage 
udgangspunkt i tre nationale kriterier:
1)  Områder med særlige naturbeskyt-  
 telsesinteresser uden for 
 Natura 2000-områderne. 
2)  Potentielle naturområder, som kan   
 udvide eller skabe sammenhæng mel- 
 lem eksisterende værdifulde naturom- 
 råder, herunder områder i tilknytning til  
 og mellem Natura 2000-områder. 
3)  Naturområder, som samtidig bidrager  
 til andre formål, herunder klimatilpas-
 ning og klimaforebyggelse, et bedre   
 vandmiljø eller rekreation. 

Grønt Danmarkskort starter nu 
Kommuner udpeger – hvad med ejeren? 
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Det er præciseret, at kommunerne skal komme med en begrundelse for, hvorfor områderne er udpeget. 
Denne begrundelse skal være tilstrækkelig konkret, og det er hér, at man som part har mulighed for at 
komme med en saglig modargumentation.



Den kommende naturpakke
Regeringen forventes inden for de næste par måneder at 
fremlægge et udspil til den naturpakke, der blandt andet 
indgår som en del af regeringsgrundlaget fra sommeren 2015.

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at der skal ske et ”servi-
cetjek” af den tidligere regerings ”Naturplan Danmark”. Dette 
blev under Eva Kjer Hansen til en decideret Naturpakke, som 
længe har været bebudet til at blive fremlagt i foråret 2016.

På baggrund af de seneste ugers debat om Fødevarepakken 
og en evt. tillægspakke, må det forventes, at Naturpakken 
fremskyndes, således at et udspil vil blive fremlagt inden for 
de næste par måneder. Det forventes, at Naturpakken vil 
indeholde forslag, der blandt andet skal sikre mere biodiver-
sitet i skov, bedre incitamenter for landbrugets naturindsat, 
øget fokus på naturpleje og bedre tilgængelighed til naturen.

Der har på det seneste også været tale om genoplivning af det 
Grønne Danmarkskort. Det vil efter Større Jordbrugs opfattelse 
betyde et uacceptabelt angreb på den private ejendomsret. 

Fra Større Jordbrug understreger vi, at vi gerne vil naturen. Vores 
medlemmer ejer noget af Danmarks fineste natur – og det er 
ikke blevet skabt på baggrund af krænkelse af ejendomsretten. 
Det er skabt på baggrund af ejerglæde og et ønske om at bevare 
det unikke til de kommende generationer. Den fremtidige na-
turindsats i Danmark skal derfor ikke bygge på usaglige overgreb 
på ejendomsretten, men på en målrettet indsats, der hviler på 
faglighed, dialog og incitamenter. 

Herregårdsudvalget
Herregårdsudvalget er et under-
udvalg til Sektionen for Større 
Jordbrug, hvor der arbejdes 
med at sikre de bedste vilkår 
for drift og udvikling af godser 
og herregårde i Danmark. En 
kerneopgave er at udforske og 
foreslå konkrete muligheder for 
en bæredygtig benyttelse af fre-
dede og bevaringsværdige byg-
ninger i tilknytning til de større 
gårde. Fredede bygninger må 
ikke blive en unyttig belastning 
for ejerne og komme til at sygne 
hen pga. alt for stive regler. Til 
gengæld arbejder vi for gennem-
førelse af regler, som muliggør 
beskyttelse via benyttelse. 

Kontrol med fjervildt til udsætning
Fødevarestyrelsen vil i sommeren 2016 gennemføre en 
række målrettede kontroller hos importører og modtagere 
af fjervildt, der indfører fasaner, agerhøns eller gråænder fra 
f.eks. Polen, Sverige og Frankrig.

Formålet med kontrolkampagnen er at informere og vejlede 
om reglerne for indførsel af fjervildt samt sikre, at det fjer-
vildt, der indføres til opdræt og udsætning i Danmark, kan 
spores i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at 
man også som modtager af fjervildt til udsætning bla. skal 
kunne dokumentere, hvor vildtet er udsat. 

Jægerforbundet har samlet en oversigt over de gældende 
regler på deres hjemmeside under ”Udsætning”
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Sektionen for Større Jordbrug afholder årsmøde og vinterseminar den 29. og 30. 
januar 2018 på Kongebrogaarden ved Middelfart. 
Efter to år med afholdelse i København er turen nu kommet til en ny lokalitet på kanten 
til Jylland. Sæt allerede nu X i kalenderen. 

Dagsorden for årsmøde og program for vinterseminar fremsendes i starten af december.

Som mange af jer nok har bemærket, har Sektionen for Større Jordbrug oprettet sin 
egen side på facebook.
Vi fi nder, at kommunikation via facebook er et godt supplement til vores øvrige kommu-
nikationsmateriale, således at vi kan holde en tæt kontakt til medlemmerne om, hvilke 
dagsordner vi løbende arbejder med.

Vi anbefaler selvfølgelig alle medlemmer at følge vores side på facebook – og vi opfordrer 
samtidig til, at I giver jeres mening til kende på siden med relevante opslag og kommen-
tarer. 

Sektionen for Større 
Jordbrug på Facebook

Årsmøde 
og Vinterseminar 2018
Save the date


