Forslag til evt. vedtagelse på den kommende generalforsamlingen i DOF-NSJ

DOF bør fremover vælge at beskytte naturen frem for Naturstyrelsen
Det er med beklagelse, at DOF-Nordsjælland har måttet konstatere, at DOF i nedennævnte sager har
valgt at undlade at beskytte naturen for i stedet at beskytte Naturstyrelsen mod en politianmeldelse
for lovovertrædelser, begået af styrelsen i foråret 2015. Afdelingen forventer, at DOF fremover
vælger at beskytte naturen frem for at beskytte Naturstyrelsen.
...ooo...
Sagsfremstilling:
To lovovertrædelser i Gribskov
1:
Nordsjællands Skovdistrikt gennemfører i januar 2015 fældninger i Nejede Vesterskov. I forbindelse
hermed efterlades der grene i skovsøer og vejmateriale skubbes ud i fem søer, da det i perioden var
så vådt, at det var svært at køre træet ud af skoven.
Træerne, der blev efterladt i søen, blev fjernet i oktober måned 2015.
2:

I marts måned 2015 fældes to træer med Sortspætte huller i afdeling 809 i Gribskov.

ad.1:
ad. 2

Overtrædelse af Skovlovens § 28 ved at lægge jord og grene i søer i Nejede Vesterskov
Overtrædelse af §6 stk 4 i "Bek. om fredning af visse dyre og plantearter" ved at fælde to træer med
redehuller for Sortspætter i Gribskov

Lovgrundlaget
Bekendtgørelse af lov om skove
§ 28. Søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, der hører til
fredskov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, fordi de er mindre end de deri fastsatte
størrelsesgrænser, må ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres.
Kapitel 10, Straf og konfiskation
§ 65. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
1) overtræder § 8, § 9, § 10, nr. 4, § 11, stk. 1, § 26, 1. pkt., § 27 eller § 28,
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
§ 6. Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar - 31. juli.
Stk. 4. Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november - 31. august.
Kapitel 8: Klage, straf, ikrafttræden m.v.
§ 32. Naturstyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder at vilkår, der er fastsat i
dispensationer og tilladelser, overholdes.
§ 33. Naturstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
§ 34. Med mindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
1) overtræder § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6, § 7, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 10, § 11, stk. 1, § 14, § 15, § 26, § 27
og § 29, stk. 1 – 3,
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