
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. juni 2020

Forslag
til

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse
(Forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttede arealer)

§ 1

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af
13. marts 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 135 af 25.
februar 2020, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om beva-
ring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tiden-
de 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rå-
dets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpas-
ning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af
Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013,
nr. L 158, side 193, dele af Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøan-
svar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af
miljøskader, EU-Tidende 2004, nr. L 143, side 56, som
ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2013/30/EU af 12. juni 2013, EU-Tidende 2013,
nr. 178, side 66, og dele af Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om
beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20,
side 7, som ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af
13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrø-
rende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltræ-
delse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193.«

2. Efter § 3 indsættes før overskriften før § 5:

»§ 4. På arealer, der er omfattet af § 3, stk. 2 eller 3, må
der ikke foretages
1) sprøjtning eller i øvrigt anvendes sprøjtemidler,
2) gødskning eller
3) omlægning eller særskilt jordbehandling, jordfor-

bedring, såning eller plantning.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for de tiltag, der er
nævnt i bestemmelsen, når disse foretages af hensyn til For-
svarets trænings-, uddannelses-, øvelses- eller missionsakti-
viteter.

Stk. 3. Miljøministeren kan i særlige tilfælde meddele dis-
pensation fra forbuddet i stk. 1.«

3. Efter § 59 indsættes efter overskriften før § 60:

»§ 59 a. I tilfælde, hvor forbuddet i § 4, stk. 1, udgør eks-
propriation, yder miljøministeren fuldstændig erstatning for
tabet.

Stk. 2. Erstatningsfastsættelse efter stk. 1 kan påklages til
den i § 46 nævnte Taksationskommission. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den
følgende hverdag. Klageberettigede er ejere og brugere af
den ejendom, som ekspropriationen omfatter. Klage indgi-
ves skriftligt til miljøministeren, der videresender klagen til
Taksationskommissionen ledsaget af den påklagede afgørel-
se og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.«

4. I § 65, stk. 2, indsættes efter »§ 3, stk. 1-3,«: »§ 4, stk. 1,
nr. 1, for så vidt angår anvendelse af sprøjtemidler,«.

5. I § 71, stk. 4, nr. 4, indsættes efter »§ 3, stk. 1-3,«: »§ 4,
stk. 1,«, og efter »jf.« indsættes: »§ 4, stk. 3, og«.

6. I § 89, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 3, stk. 1, 2 og 3,«:
»§ 4, stk. 1,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2022, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 1, nr. 1, træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lov-

tidende.
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Stk. 3. For arealer, der er omfattet af tilsagn om økologisk
arealtilskud, finder § 4, stk. 1, nr. 1, som affattet ved denne
lovs § 1, nr. 2, anvendelse fra den 1. september 2022.

Folketinget, den 25. juni 2020

HENRIK DAM KRISTENSEN

/ Erling Bonnesen
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