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Evaluering af  
Projekt Fredningstjek 2014-17 
 

Sagens kerne 

Projekt Fredningstjek er et nøgleprojekt som understøtter de strategiske sigtelinjer Rigere na-
tur, Beskyt naturen og Oplev naturen. Projektet løber i perioden 2014-2017, og målet er at 
lave et fredningstjek i, så vidt muligt, alle kommuner. Data fra projektår 2017 indgår ikke i 
evalueringen, da sæson 2017 netop er igangværende.  
 

Baggrund 

DN rejser fredninger for at sikre naturen og befolkningens adgang til den. Men naturen er kun 
sikret i det omfang, fredningsbestemmelserne bliver overholdt.  
 
Med projekt Fredningstjek tager DN ansvar for de fredede områder, også efter den dag hvor 
fredningskendelsen er afsagt. Det gøres ved at sende frivillige – der ikke nødvendigvis er til-
knyttet en DN afdeling - ud i de fredede områder for at tjekke kvaliteten af fredningerne. Re-
sultaterne er tænkt anvendt af DN afdelingerne i deres dialog med kommunen. 
 
Et Fredningstjek gennemføres ved at gå en selvvalgt tur igennem et fredet naturområde. 
Fredningen skal kigges efter på et overordnet plan for at undersøge, om fredningen stadig le-
ver op til det formål, der i sin tid fik den fredet. Det handler om at sikre, at fredningen stadig 
er en reel fredning til gavn for naturen og til glæde for de besøgende.  
 

Projektdesign 

Hver sæson starter en proces op, hvor Sekretariatet har kontakt til DN’s afdelinger og de man-
ge fredningstjekkere. Der bliver udvalgt, hvilke fredninger der skal tjekkes i løbet af året, der 
bliver udarbejdet kortmateriale og indberetningsskema og materialepakker. Fredningstjekker-
ne tilmelder sig, udfører tjek og indberetter. Endelig udarbejder sekretariatet rapporter og kort 
på baggrund af indberetningerne og sender til de lokale afdelinger til lokal opfølgning. Projekt-
cyklus er forklaret nærmere i bilag 1.  
 
Fredningstjekket skal foretages i perioden 1. juni -30. september, og man bestemmer selv, om 
man bruger 1 time i naturen eller om man bruge en hel dag. Man kan tage ud på egen hånd 
eller man kan tage familien og venner med, og når man er i området bestemmer man selv, 
hvor man vil gå hen.  
 
Det har været afgørende, at designe projektet, så det imødekommer den moderne frivillige. 
Det er en afsluttende aktivitet med stor medindflydelse, og det er tydeligt, hvad man konkret 
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melder sig til. Man kan gøre en forskel for naturen i form af en konkrete opgave, og den frivil-
lige har afsluttet opgaven når data er indtastet.  
 

Projektets formål 

Formålet med Fredningstjek er: 
• At få viden om fredningernes tilstand på områderne natur, fortidsminder, sten- 

og jorddiger, invasive arter, adgangsforhold og formidling.  
• At give afdelingerne mulighed for at arbejde med fredninger på en ny måde og 

sætte fokus på opfølgning.  
• At DN’s medlemmer kan være frivillig i foreningen på en ny måde.  

 

Resultater 
Viden om fredningernes tilstand 
I perioden 2014-2016 er materiale til 163 fredninger udarbejdet, og fredningerne fordeler sig 
på 78 kommuner. I samme periode er der udført fredningstjek i 100 fredninger af knap 300 
frivillige.   
 
Resultatet af de mange fredningstjek samlet set fremgår af bilag 2, hvor resultatet af de for-
skellige fokusområder gennemgås. Overordnet dokumenterer alle de mange fredningstjek ud-
ført spredt i Danmark, at fredninger gør en reel forskel, de har stor effekt og de lever op til 
deres formål, selvom der er delområder, hvor naturen fremstår tilgroet. Værst ser det ud for 
naturtypen ferske enge. Fortidsminderne fremstår generelt også tilgroede.  
 
Kommunernes fokus på bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo ser umiddelbart ud til at have virket, 
idet fredningstjekkerne næsten ingen observationer har fra de stikprøver, de har lavet. Der-
imod er behov for en effektiv indsatsplan over for andre invasive planter som fx Rynket Rose, 
Gyldenris, Japansk Pileurt m.fl.  
 
Formidlingen i de fredede områder er generelt dårlig. I de få tilfælde, hvor der er opsat infor-
mationstavler nævnes det ikke, at området er fredet og at det er et helt særligt naturområde.  
 

Lokal opfølgning på fredningstjek 
På baggrund af alle fredningstjek er der udarbejdet rapporter til DN’s afdelinger. Rapporterne 
viderebringer de frivilliges registreringer på et kort, så afdelingen kan se, hvor og hvad der er 
observeret som problematisk - fx tilgroede naturtyper, dårlig eller mangelfuld skiltning, affald 
m.v.  
 
Afdelingerne opfordres til at kvalificere disse observationer, prioritere imellem de mange for-
hold og tage kontakt til relevant plejemyndighed for at drøfte mangler og forbedringsmulighe-
der i de konkrete fredninger. Nogle afdelinger vælger at sende rapporten direkte til relevant 
myndighed.  
 

Frivillige på en ny måde 
I de tre år har knap 600 brugere tilmeldt sig Fredningstjek, og knap halvdelen bruger ca. 4 
timer i naturen og gennemfører et tjek fra start til slut. Projektet er også blevet sammenkørt 
med Naturtjek, og det gav brugerne af Naturtjek en mulighed for at lave mere detaljerede ob-
servationer.  
 
Fredningstjekket tiltrækker klart flere kvinder end mænd, i 2016 var forholdet mellem kvinder 
og mænd 64:36. Ved målrettet annoncering tiltrækker projektet frivillige i aldersgruppen 21-
30 og 31-40 og 41-50. I 2015 var aldersgrupperne 21-30 og 31-40 hyppigst repræsenteret.  
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I gennemsnit blev knap 80 % af tjekkene udført at brugere, som ikke sidder i en afdelingsbe-
styrelse, dvs. en stor andel som ikke på nuværende tidspunkt er en del af DN’s aktive kerne.  
I 2015 havde halvdelen af brugerne en anciennitet som medlem af DN på 5 år eller derunder. 
Det er netop den gruppe som gerne skal fastholdes, og måske kan Fredningstjek være en del 
af fastholdelsespakken.  
 
Brugerne oplyser, at de ser Fredningstjek som en konkret mulighed for at komme ud i områ-
der, som de ikke kendte før. De får en stor naturoplevelse og viden om naturen. Til gengæld 
får DN dokumentation for, at fredninger reelt gør en forskel, for brugerne vurderer, at frednin-
gerne lever op til deres formål, at fredningsværdierne er bevaret, og at fredninger har haft en 
stor effekt.  
 

Projektets begrænsninger 

Med de afsatte ressourcer til projektet har det været vanskeligt at afse tid til opfølgning i for-
hold til afdelingerne. Dette er forsøgt imødekommet ved at tilbyde kurser med fokus på op-
følgning på fredninger herunder udarbejdelse af plejeplaner mv. På kurserne og ved anden 
kontakt med afdelingerne er det indtrykket, at mange afdelinger er godt i gang med at følge 
op på de fredede områder. Nogle afdelinger har taget Fredningstjek-metoden til sig og er sy-
stematisk i gang med at gennemgå samtlige fredninger i kommunen.  
 
Det er tydeligt, at yngre frivillige kræver en målrettet kommunikationsindsats og markedsfø-
ring. Det vurderes, at projektet har stort potentiale for at få fat i den yngre målgruppe, ved fx 
at samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner.  
 
Synligheden omkring projektet kunne godt være større. Der har været planer om en kampag-
ne for projektet for netop at øge synligheden, men kampagnen er ikke gennemført. Større 
synlighed vil uden tvivl give flere fredningstjekker blandt vores medlemmer og muligvis også 
blandt ikke-medlemmer.  
 

Konklusion og udviklingsmuligheder  
Fredningstjek har været et velfungerende projekt, som har fået mange nye frivillige til at en-
gagere sig i et af DN’s kerneområder. DN har fortsat – oven på kommunalreformen i 2007 – et 
åbent vindue for at synliggøre og udvikle sit ejerskab til fredningerne. F.eks.: 

 
App til Fredningstjek 
Oven på succesen med Naturtjek/Biodiversitet Nu, har DN vist at man via elektroniske plat-
forme, kan få folk op af sofaen og kan engagere flere tusinde mennesker i naturregistreringer. 
En oplagt udvidelse af Fredningstjek er naturligvis at få lavet et elektronisk værktøj der kan 
afløse det 45 siders papirskema deltagerne i Fredningstjek indtil videre møjsommeligt har ud-
fyldt.  
 
Der er et par interessante kombinationsmuligheder med DN’s andre områder, såfremt man 
vælger at gå videre med en app til Fredningstjek.  
 

• Kombinere fredninger.dk og Fredningstjek  
• Kombinere DN ture og Fredningstjek 
• Kombinere det hele, DN Ture, Fredninger.dk og Fredningstjek 

 
DN Ture har i dag ikke en app. Fredninger.dk har app’en Naturguide (som er forældet og skal 
opdateres)  
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En kombineret app kunne eks. vise hvilke DN ture/arrangementer der var i Fredede områder. 
Og når man deltog i arrangementet i det fredede område, kunne man samtidig fredningstjek-
ke. En anden mulighed er at man er på vandretur i et fredet område (fundet vi app’en). Un-
dervejs ”spørger” app’en brugeren om man vil fredningstjekke. Eks. kunne App’en be’ bruge-
ren holde øje med invaside arter eller sten og jorddiger.  
 
I alle tilfælde vil der være formidling af det fredede område, med forklaring af naturtyper, 
fredningens formål etc.  
 
App’en skal naturligvis også udvikles med hensyntagen til de ovennævnte potentielle samar-
bejder (skoler, universiteter etc.).  
 
Erfaringerne fra Biodiversitet Nu app’en er i flere tilfælde oplagte at overføre. Eks. kunne der 
udvikles mærker til spejderne for tjekkede antal fredninger. Der kunne udvikles fredningstjek-
blitz’ hvor eks. lokalafdelinger kan invitere til fredningstjek osv. Mulighederne for at engagere 
målgruppen er talrige. 
 
Bliv Fredningsvogter i DN 
Visionen er, at man i DN skal kunne blive Fredningsvogter, ligesom man i Forsvaret kan blive 
frivillige Havmiljøvogter. DN har en afgørende rolle i forhold til fredningsområdet, og det er af 
stor betydning af DN fastholder sit fokus og engagement i de fredede områder. Ud over at væ-
re tilstede i forbindelse med rejsning af fredningssager og nævnsafgørelser er det af afgørende 
betydning, at DN fortsat presse på for at myndigheder følger op på de fredede områder, sær-
ligt i forhold til plejeindsatsen. En Fredningsvogter skal uddannes til at være en vigtig part i 
arbejdet med plejeplaner samtidig med at vedkommende skal have fokus på at gøre frednin-
gerne tilgængelige for offentligheden. Det kan være i form at informationstavler med DN’s logo 
på, afmærkede ruter, afholdelse af ture og ved digital formidling.  Alle der kommer i et fredet 
område bør være klar over at området er fredet, og at DN er en vigtig aktør.  
 
Nye frivillige 
Fredningstjek har vist sig som en god metode til at få frivillige engageret i fredningsområdet. 
Frivillige bruger meget tid på opgaven, og de oplever opgaven som spændende og sjov, og de 
ser det som en mulighed for at opdage nye naturområder. Projektet er attraktivt for den yngre 
målgruppe, og et samarbejde med folkeskolen, gymnasierne, naturskolerne og de længereva-
rende uddannelsesinstitutioner kan måske tiltrække nye frivillige til DN.  
 
Skilte og foldere 
www.fredninger.dk rummer råmaterialet til udskiftning af den ofte forældede og mangelfulde 
formidlig der er i og ved de fredede områder. 
 
Pleje af fredningerne 
Plejen af de fredede områder er nødlidende. Dels rummer områderne mulighed for frivilligt 
arbejde, dels udvikling af plejeteknik og dels for udredning af biodiversitetsfremmende tiltag i 
områderne – DN som initiativtager til ”Videnscenter for fredning?”. 
 
  

http://www.fredninger.dk/
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BILAG 1: Projektets procesforløb 

 

 
 

Udvælgelse af fredninger til tjek 
I 2014 var målet at tjekke de fredninger som var med i DN’s bog ”Danmark Dejligst – 100 
fredninger”. Det var ikke hensigtsmæssigt, og i perioden 2015-2017 er udvælgelsen sket i et 
samarbejde mellem Sekretariatet og afdelingerne ud fra kriterier til fredningens størrelse, na-
turtyper og adgangsforhold. Som udgangspunkt skal fredningen ikke være omfattet af Natura 
2000, da disse områder allerede får stor opmærksomhed, og fordi den efterfølgende opfølg-
ning på områderne bliver mere kompleks og tidskrævende.  
 
Kortmateriale og skema 
Der udarbejdes unikt materiale for de enkelte fredninger. I de tilhørende fredningskendelser 
findes fredningernes formål og fredningsværdier. Disse oplysninger er fundamentet for fred-
ningstjekket og indgår i skemaet. Der udarbejdes kortmateriale til alle fredninger, både topo-
grafiske kort og kort med ortofoto som baggrund. Oplysningerne er fredningsgrænse, §3-
arealer, sten- og jorddiger, fortidsminder.  
 
Tilmelding 
Når sæsonen startes informeres afdelingerne atter om at der skal fredningstjekkes i deres 
kommune. Via DN aktiv og mail opfordres afdelingerne til at deltage, hvis de har tid og lyst. 
Vores øvrige medlemmer informeres om at Fredningstjek starter via bladet Natur & Miljø, ny-
hedsbrev, DN.dk og vores facebookside. Der er ikke brugt penge på annoncer eller lavet kam-
pagne på projektet.  
 
Frivillige tilmelder sig via vores hjemmeside, www.dn.dk/fredningstjek, som kobler op på Po-
dio. En mere målrettet kontakt til de frivillige, hvor de tilbydes forskellige muligheder som fx 
kurser, ture og events vil kræve en anden it-løsning end den nuværende.  
 
 
Materialepakke 

Sek.+ 
Afd.

•Udvælgelse af fredninger

Sek. •Kortmateriale og skema

Tjekk
er

•Tilmelding

Sek. •Materialepakker

Tjekk
er

• Fredningstjek udføres

Tjekk
er

• Indtastning af data

Sek. •Udarbejde rappoter og kort

Afd. •Myndighedsopfølgning

Sek. •Kontakt til frednigstjekkere

Figur 1. Procesforløb 
for Fredningstjek. 
Sammen proces udfø-
res hvert år. Når se-
kretariatet agerer er 
det angivet med blåt, 
når (fred-
nings)tjekkerne age-
rer er det angivet med 
lys grøn og når afde-
lingen agerer er det 
angivet med mørk 
grøn.   
 

http://www.dn.dk/fredningstjek
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Et spørgeskema med unik information, kortmateriale, udskrift fra Fredninger.dk, Floratjek og 
reklame for Naturtjek, fremsendes kort efter tilmeldingen (i 2017 ca. inden for 1 uge). Den 
korte responstid vurderes at have betydning for fastholdelse af den frivillige og dermed besva-
relsesprocenten.  
 
Fredningstjek udføres 
Fredningstjek kan udføres i perioden 1. juni til 30. september. Den frivillige bestemmer selv 
tidspunkt, ruten og varighed af tjekket. Denne valgfrihed vurderes af være af betydning folks 
interesse for projektet. Frivillige udfører tjekket på baggrund af materialet, som er omfattende 
med en grundig vejledning. Der er så godt som ingen henvendelser om metode, gps eller an-
det. Frivillige har i 2014 og 2015 haft mulighed for at få et kursus i fredningstjek.  
 
Indtastning af data 
Når fredningstjekket er udført skal data indtastes på vores hjemmeside: 
www.dn.dk/fredningstjek/data Der er anvendt en survey monkey, og data kan let downloades 
til excel. Funktionaliteten er ok men kan med fordel optimeres, så frivillige kan rette i data 
efterfølgende.  
 
Udarbejdelse af rapporter og kort 
På baggrund af de forskellige tjek i en fredning udarbejdes en samlet rapport med alle relevan-
te oplysninger. Opmærksomhedspunkter som fx tilgroede naturtyper, observationer af invasive 
arter, affald, forældede skilte m.m. angives på det medfølgende kort, så det er let at se, hvor i 
fredningen der er observeret uhensigtsmæssigheder.  
 
Myndighedsopfølgning 
Afdelingerne opfordres til kvalificere opmærksomhedspunkterne og efterfølgende tage kontakt 
til relevante myndigheder for at følge op på tjekket. Visse afdelinger vælge at sende rapporten 
direkte videre til den kommunale myndighed. Myndighederne har taget godt imod rapporten. 
Afdelingerne tilbydes i 2016 og 2017 kurser i opfølgning.  
 
Kontakt til tjekker 
En skrivelse om årets resultatet på nationalt niveau sendes til årets fredningstjekkere samtidig 
med at de takkes for deres store indsats. Fredningstjekkerne opfordres til at deltage i flere af 
DN’s aktiviteter, og de får kontaktoplysninger til DN’s afdelinger og link til turmodulet.  
  

http://www.dn.dk/fredningstjek/data
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BILAG 2: Nationale resultater 
 
På baggrund af et fredningstjek er den frivillige blevet bedt om efterfølgende at vurdere fred-
ningens betydning. Frivillige vurderer, at fredningerne i stor grad lever op til deres formål, at 
fredningsværdierne i stor grad er bevaret, og at de har haft en stor effekt.  
 

Natur 

En fredning er oftest en mosaik af lysåben natur samt skov- og landbrugsarealer. De under-
søgte naturtyper er eng, strandeng, overdrev, mose, hede. I de fredede områder er der del-
områder som, ud fra en visuel vurdering, har en fin naturkvalitet, og der er delområder, som 
fremstår tilgroede i forskelligt omfang. Det samme billede tegner sig for alle naturtyperne, der 
indgår i projektet. Resultatet af fredningstjekkene dokumenterer således, at der i mange fred-
ninger er tilgroet natur grundet manglende pleje.   
 

Invasive arter 

Der er tilnærmelsesvis ingen observationer af områder med kæmpe-bjørneklo, derimod udgør 
rynket rose og andre invasive arter et langt større problem.  
  

Fortidsminder 

Fortidsminderne fremstår i mange tilfælde tilgroede i forskellige grad. 
 

Sten- og jorddiger 

En betragtelig del af de beskyttede sten- og jorddiger findes ikke længere i de fredede områ-
der. Det bør undersøges om der er tale om en ulovlig handling.  
 

Husstandsvindmøller og solceller 

DN ønsker at vide, om fredningsnævnene ofte dispenserer til opsætning af fysiske anlæg, som 
solceller og vindmøller i de fredede områder. De stikprøver, som fredningstjekket er et udtryk 
for, har vist, at det ikke er tilfældet. Ud af 185 observationer er der blot registreret 2 hus-
standsvindmøller. Ud af 177 observationer er der registreret 12 bygninger med solceller.   
 

Affald 

I forbindelse med nye fredningssager er et modargument fra mange lodsejere, at en fredning 
vil medføre store problemer med affald. Resultatet af fredningstjekkene viser, at frivillige vur-
derede affaldsmængden som lille og at de primært fandt plastik og tomme dåser i naturen. 
Mange friville vare overraskede over at de fredede områder fremstod så velholdte og at de 
fandt så lidt affald.  
 

Adgangsforhold  

Adgangsforholdene i de frede områder er generelt vurderet som værende gode. De negative 
evalueringer skyldes at stierne ikke var afmærket og at der var for få stier. I løbet af 3 projek-
tår er der observeret 46 skilte, som forbyder adgangen. De fleste skilte vurderes opsat af lods-
ejeren og skyldes lodsejerhensyn og hernæst naturhensyn. De frivillige er usikre på, hvem der 
har opsat nogle af skiltene og formålet med forbuddet. Afdelingerne har mulighed for at følge 
op på de forbudsskilte, som er angivet i fremsendt resultatrapport.  
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Formidling 

De fredede områder formidles dårligt. I de få tilfælde, hvor der er opsat informationstavler 
nævnes det ikke, at området er fredet og at det er et helt særligt naturområde. Desuden har 
mange informationstavler forældede kontaktoplysninger.  
 

Forslag til at gøre fredningen mere attraktiv 

De frivillige har mange ideer til, hvordan området kan gøres mere attraktivt. Det handler om 
bedre formidling af området og flere friluftsfaciliteter som fx shelter, bænke og picnicområder. 
At der afholdes flere ture og laves aktiviteter for børn. 
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