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Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven)1)
Herved bekendtgøres lov om okker (Okkerloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 24. september 2009,
med de ændringer, der følger af § 155 i lov nr. 1520 af 27. december 2014.
Formål
§ 1. Denne lov har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i vandløb, søer eller havet.
Godkendelse til udgrøftning og dræning
§ 2. Udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet må i nærmere afgrænsede områder, der fast‐
sættes af miljø- og fødevareministeren, ikke påbegyndes uden godkendelse efter § 3.
Stk. 2. Ved udgrøftning og dræning forstås enhver aktivitet påbegyndt efter lovens ikrafttræden, hvor‐
ved grundvandsstanden sænkes i de i stk. 1 nævnte områder.
Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang ændringer og reparatio‐
ner omfattes af stk. 1.
§ 3. Ansøgningen om godkendelse skal indgives til kommunalbestyrelsen og være ledsaget af fornødne
jordbundsundersøgelser.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse i sager, hvor der ikke fastsættes vilkår
om etablering af okkerrensningsanlæg.
Stk. 3. Finder kommunalbestyrelsen, at der i en godkendelse bør fastsættes vilkår om etablering af et
okkerrensningsanlæg, eller at godkendelse bør nægtes efter § 4, videresendes sagen med en udtalelse til
afgørelse i miljø- og fødevareministeren. Finder miljø- og fødevareministeren, at godkendelse bør medde‐
les uden vilkår om etablering af okkerrensningsanlæg, tilbagesendes sagen til kommunalbestyrelsen, der
meddeler godkendelse efter stk. 2.
§ 4. Miljø- og fødevareministeren kan i særlige tilfælde meddele afslag på en ansøgning om godkendel‐
se til udgrøftning eller dræning.
Stk. 2. Når der efter stk. 1 meddeles afslag på en ansøgning om godkendelse til udgrøftning eller dræ‐
ning af et areal, der tidligere har været udgrøftet eller drænet, ydes der erstatning for den nedgang i salgs‐
værdi, som afslaget påfører den pågældende del af ejendommen.
Stk. 3. I mangel af enighed fastsættes erstatningen af taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov
om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om erstatningens fastsættelse
og udbetaling finder bestemmelserne i §§ 103, 104 og 107-122 i lov om offentlige veje tilsvarende anven‐
delse.
Stk. 4. Der ydes ikke erstatning vedrørende arealer, hvor der tidligere er ydet erstatning efter stk. 1.
Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan stille som vilkår for ændring af et tidligere meddelt afslag, at
udbetalt erstatning tilbagebetales helt eller delvis.
§ 5. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at drive og vedligeholde de okkerrens‐
ningsanlæg, der er nævnt i § 3, stk. 3, på de vilkår, der er anført i godkendelsen.
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Stk. 2. Pligten efter stk. 1 tinglyses på ejendommen.
Støttemuligheder m.v.
§ 6. Inden for beløbsrammer, der fastsættes på de årlige bevillingslove, kan miljø- og fødevareministe‐
ren:
1) yde støtte til projektering, etablering og drift af okkerrensningsanlæg i forbindelse med jordbrugser‐
hvervets udgrøftning og dræning,
2) yde støtte til okkerrensningsforanstaltninger, der fremmer forbedringen af vandkvaliteten i okkerbela‐
stede vandløb m.v.,
3) yde støtte til dambrugere, hvor dræning eller udgrøftning efter denne lovs ikrafttræden har medført
øgede udgifter til okkerrensningsforanstaltninger,
4) afholde udgifter til undersøgelser over jernudvaskningsforløbet og til afprøvning af nye metoder til
forebyggelse eller bekæmpelse af okkergener,
5) yde støtte til drift af okkerrensningsforanstaltninger, der er etableret efter lov nr. 57 af 18. februar
1981 om tilskud til nedbringelse af okkergener i vandløb med senere ændringer, og
6) yde erstatning efter § 4.
Stk. 2. Støtte efter stk. 1, nr. 1, gives ikke til vedvarende græsarealer, der ikke regelmæssigt har været
omlagt.
Stk. 3. Den del af en beløbsramme, der ikke udnyttes i et finansår, kan overføres til et følgende finansår.
§ 7. Støtte efter § 6, stk. 1, nr. 1, fastsættes således, at den står i rimeligt forhold til den direkte værdi‐
forøgelse, jorden påføres ved dræning og jordens salgsværdi i drænet tilstand.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte vilkår for ydelsen af støtte efter denne lov.
Stk. 3. Støtte efter denne lov kan nedsættes eller bortfalde, såfremt der ydes støtte til okkerrensningsfor‐
anstaltningerne efter anden lovgivning.
Bortfald af godkendelse m.v.
§ 8. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at en meddelt godkendelse bortfalder, at tilsagn om
støtte bortfalder helt eller delvis, og at udbetalt støtte skal tilbagebetales, såfremt:
1) ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning
for henholdsvis godkendelsen eller tildelingen af støtte, eller
2) vilkårene for godkendelsen henholdsvis tildelingen af støtte ikke opfyldes.
Tilsyn m.v.
§ 9. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af denne lov og beslutninger truffet i medfør
af loven.
Stk. 2. Opstår der fare for okkergener ved driften af de okkerrensningsanlæg, der er nævnt i § 3, stk. 3,
kan kommunalbestyrelsen pålægge ejeren inden en fastsat frist at udbedre anlægget og om nødvendigt
straks at standse afledningen.
Stk. 3. Når et pålæg efter stk. 2 ikke efterkommes, kan kommunalbestyrelsen lade det fornødne arbejde
udføre på ejerens bekostning.
Stk. 4. Opstår der fare for okkergener ved en udgrøftning eller dræning, der i strid med § 2 er påbegyndt
uden godkendelse efter § 3, eller hvor godkendelsen er bortfaldet efter § 8, kan kommunalbestyrelsen lade
det fornødne arbejde udføre på ejerens bekostning, når et pålæg til ejeren om at standse afledningen ikke
efterkommes.
Stk. 5. Er faren betydelig, kan kommunalbestyrelsen om nødvendigt træffe foranstaltninger efter stk. 3
og 4 uden forudgående pålæg.
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§ 10. Kommunalbestyrelsen, miljø- og fødevareministeren eller personer, der af disse myndigheder er
bemyndiget hertil, har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe
oplysninger til brug for beslutninger efter loven eller efter de regler, der er fastsat med hjemmel i loven,
samt for at udføre foranstaltninger som nævnt i § 9. Legitimation skal forevises på forlangende.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på bygninger eller dele af bygninger, der udelukkende anvendes til
privat beboelse.
Stk. 3. Politiet kan yde bistand hertil efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem miljø- og føde‐
vareministeren og justitsministeren.
Forskellige administrative bestemmelser
§ 11. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om:
1) Hvilke oplysninger der af ansøgeren skal tilvejebringes i sager om godkendelse af udgrøftning og
dræning efter § 3, stk. 2 og 3, om erstatning efter § 4 og om støtte efter § 6.
2) Udbetaling af erstatning og støtte efter denne lov.
3) Kommunalbestyrelsernes behandling af sagerne.
4) Kommunalbestyrelsernes tilsyn efter § 9.
Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser efter denne lov skal træffes af kommunalbestyrelsen i
stedet for af miljø- og fødevareministeren.
§ 12. Støtte efter § 6 medregnes ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Den del af udgifterne til
okkerrensningsforanstaltninger, som dækkes af støtten, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller
medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes ikke til anskaffel‐
sessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af ejendommen.
§ 13. Afgørelser efter loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jfr. dog stk. 2-4.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens godkendelser efter § 3, stk. 2, kan dog inden 4 uger efter afgørelsens
meddelelse påklages til miljø- og fødevareministeren af:
1) den, til hvem afgørelsen er rettet,
2) Danmarks Naturfredningsforening,
3) Danmarks Sportsfiskerforbund,
4) Dansk Landbrug,
5) Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og
6) enhver dambruger, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Stk. 3. Udgrøftning eller dræning, der er knyttet til kommunalbestyrelsens godkendelser efter § 3, stk. 2,
må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet, eller, hvis godkendelsen rettidigt er påklaget, før miljøog fødevareministerens afgørelse foreligger.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal underrette de i stk. 2 nævnte klageberettigede om godkendelser efter
§ 3, stk. 2.
Stk. 5. Klagen indgives til kommunalbestyrelsen, der videresender denne til miljø- og fødevareministe‐
ren ledsaget af en udtalelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Kommunalbestyrelsen
skal straks give ansøgeren underretning om, at afgørelsen er påklaget, jfr. stk. 3.
§ 14. Loven finder ikke anvendelse på udgrøftning og dræning, der reguleres i henhold til vandforsy‐
ningslovens kapitel 5, vandløbslovens kapitel 6, bortset fra § 21, og kapitel 9 og miljøbeskyttelseslovens
§ 17 og kapitel 5. Der kan dog i disse tilfælde ydes støtte efter § 6, stk. 1, nr. 2, 4 og 5.
Stk. 2. Udførelsen af okkerrensningsforanstaltninger i medfør af denne lov bevirker ikke, at der skal
indhentes godkendelse i henhold til vandløbslovens kapitel 9.
Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at loven også finder anvendelse på andre udgrøft‐
ninger og dræninger, der reguleres af vandløbslovens kapitel 6 og 9, end § 21.
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§ 14 a. Miljø- og fødevareministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed
eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser,
der i denne lov er tillagt ministeren.
Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til
bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.
Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig
myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.
§ 14 b. Miljø- og fødevareministeren fastsætter med henblik på gennemførelse af Det Europæiske Fæl‐
lesskabs direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke
vilkår godkendelse efter §§ 2 og 3 kan meddeles.
Straf
§ 15. Med bøde straffes den, der
1) i strid med § 2 påbegynder udgrøftning eller dræning uden godkendelse efter § 3,
2) foretager afledning fra en udgrøftning eller dræning, der i strid med § 2 er påbegyndt uden godken‐
delse efter § 3,
3) foretager afledning fra en udgrøftning eller dræning, hvor godkendelsen er bortfaldet efter § 8,
4) overtræder vilkår, der er knyttet til en godkendelse efter § 3.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.
Ikrafttræden m.v.
§ 16. Loven træder i kraft den 1. juli 1985.
§ 17. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Lov nr. 466 af 7. juni 2001 om ophævelse af lov om landvæsensretter og om ændring af forskellige
love som følge af nedlæggelsen af landvæsensretterne, som ændrer §§ 4, 11 og 15, indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 17
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.
Stk. 2. Sager, som er indbragt for en landvæsensret inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de
hidtil gældende regler.
Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplys‐
ningspligter, som ændrer § 10, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 24. Loven træder i kraft den 1. januar 2005.
Lov nr. 564 af 24. juni 2005 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om
sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af kommunalreformen i en række
love på natur- og miljøområdet), som ændrer §§ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 13 samt indsætter ny § 14 a,
indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
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§ 16
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.
Stk. 2-5. (Udelades)
Stk. 6. Sager efter lov om okker, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet i amtsrådet, over‐
føres til kommunalbestyrelsen, jf. denne lovs § 6.
Stk. 7-8. (Udelades)
Lov nr. 1571 af 20. december 2006 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af hav‐
miljøet og forskellige andre love (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kom‐
munale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområ‐
det), som ændrer § 14 a indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 23
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (Udelades)
Lov nr. 508 af 17. juni 2008 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og
forskellige andre love (Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse), som indsætter § 14 b, indehol‐
der følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 16
Loven træder i kraft den 1. juli 2008.
Lov nr. 514 af 12. juni 2009 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og
forskellige andre love (Beskyttelse af visse dyrearter m.v.), som indsætter fodnote 1 til lovens titel, inde‐
holder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 13
Loven træder i kraft den 1. oktober 2009.
Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., der ændrer § 4, stk. 3, indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 139. Loven træder i kraft den 1. juli 2015, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (Udelades)
Naturstyrelsen, den 10. december 2015
Oluf Engberg
/ Anne-Marie Vægter Rasmussen
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1)

Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, (EF-Tidende 1979 nr.
L 103, side 1), som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368), og dele af Rådets
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som
ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 363, side 368).
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