Kapitel 22. Henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og
Naturstyrelsen
Bekendtgørelse nr. 553 af 22. juni 1992 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrelsen
(delegationsbekendtgørelsen) opregner de beføjelser, der i loven er tillagt ministeren, og som delegeres til
Skov- og Naturstyrelsen.
De fleste af miljøministerens konkrete beføjelser er delegeret til Skov- og Naturstyrelsen
Princippet er, at næsten alle miljøministerens beføjelser til at træffe konkrete afgørelser delegeres. Dog er
beslutninger om udpegning af formænd for fredningsnævn og Naturklagenævnet samt udpegning af
formand og medlemmer af rådgivende organer efter loven ikke delegeret.
Spørgsmålet om i særlige tilfælde at lade suppleanten for fredningsnævnets formand fungere sideløbende
med formanden i fredningssager er heller ikke delegeret.
For de afgørelser, der efter bekendtgørelsen træffes af Skov- og Naturstyrelsen, kan spørgsmål af særlig
indgribende karakter påklages til miljøministeren. Det drejer sig om følgende afgørelser:
Afgørelser der kan påklages til miljøministeren










Revision af grænser for klitfredning, så ofte lovens § 8, stk. 3, 2. pkt.
Inddragelse af arealer under klitfredning, lovens § 9, stk. I.
Ophævelse af klitfredning, lovens § 9, stk. 3.
Nedlæggelse af veje og stier på klitfredede arealer, lovens § 11, stk. I.
Pålæg af forkøbsret for staten, lovens § 57.
Beslutning om ekspropriation, lovens § 60, stk. I.
Afgørelser om indgreb i fortidsminder, lovens § 65, stk. 1, jf. § 12.
Afgørelser om indgreb i historiske skibsvrag og fortidsminder på havbunden, lovens § 65, stk. 1, jf. §
14.
Påbud om genoprettelse af skader og afhjælpende foranstaltninger på fortidsminder, lovens § 75,
stk. 2, 1. pkt.

De øvrige afgørelser kan ikke påklages.
Bekendtgørelsen giver hjemmel til, at Skov- og Naturstyrelsen kan henlægge nogle mindre indgribende
beføjelser vedrørende klitfredede arealer og dæmpning af sandflugt til statsskovdistrikterne. Denne
hjemmel er udnyttet af Skov- og Naturstyrelsen, jfr. afsnit 5.5. Statsskovdistrikternes afgørelser kan ifølge
delegationsbekendtgørelsen påklages til Skov- og Naturstyrelsen, der har den endelige afgørelse.

