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Kommunalt gebyr for fredningssager 
Det er blevet foreslået, at DN fremover tager sig det betalt, når kommuner ønsker at rejse fredningssager i 
samarbejde med DN. 
 
DN har en særlig ret til at foreslå fredningssager på lige fod med staten og kommunerne. Det har gennem mange år 
betydet, at DN har stået bag størstedelen af de fredningssager, som er blevet rejst. 
 
For ikke at ende i en situation, hvor DN stort set er den eneste part med initiativret, som aktivt bruger retten til at 
foreslå nye fredninger, har DN gennem de senere år brugt en del ressourcer på, at få kommunerne til at samarbejde 
om nye fredninger. Det er sket dels gennem en aktiv indsats i nye sager for at inddrage kommunerne i fredningssager 
og dels ved at afholde kurser og seminarer om fredningsredskabet og juraen bag. 
 
Det har betydet, at et stigende antal kommuner er positive overfor DN’s invitation om samarbejde i fredningssager, og 
samtidig i stigende grad har taget initiativet selv. Det er vores fornemmelse, at dette er sket, fordi vi har haft held til at 
overbevise mange kommuner om fordelen i visse situationer ved en fredning frem for en lokalplan. Det er også vores 
fornemmelse, at dette er sket, fordi de færreste kommuner har de nødvendige kompetencer på fredningsområdet 
grundet flere års passivitet efter amternes nedlæggelse i 2006. Men også ønsket om at samarbejde med DN som 
folkelig organisation har været motiverende, er der flere kommuner, som har givet udtryk for. 
 
De argumenter, som DN med held har brugt for at få kommunerne til at samarbejde i fredningssager er typisk: 

- Planer kan ændres modsat fredninger. 
- Kommunen kan fastholde sig selv på de gode hensigter. 
- Staten medfinansierer fredningserstatningen. 
- Beskyttelsen af et område bliver varig og fremtidige diskussioner med entreprenante lodsejere parkeres 

dermed én gang for alle. 
- Det er lettere at få indflydelse når med er med, end når man er imod. 
- DN har den faglige kompetence og erfaring på fredningsområdet, så kommunen er i trygge hænder. 

 
Hvis DN i fremtiden kræver betaling for sin medvirken i fredningssager, hvor kommuner er medrejser, kan det 
medføre, at kommunerne atter undlader at bruge fredningsredskabet aktivt. Vi er fortsat i en sårbar fase, hvor kun 
meget få kommuner endnu har taget fredningsredskabet med i deres værktøjskasse, som et af flere gode redskaber til 
at beskytte naturen. 
 
Det vil også på et mere principielt og politisk plan kunne opfattes som problematisk, at DN rejser fredningssager mod 
betaling, da det vil kunne så tvivl om vores egentlige motiver bag den enkelte fredning.  
 
Endeligt kan det nævnes, at der ikke i DN’s aktuelle økonomiske situation er et akut behov for en finansiering af 
udgifterne til fredningsarbejdet. 
 
Det kan på den baggrund ikke anbefales at gå videre ad et spor, som handler om at få kommunerne til at betale DN 
for at rejse nye fredningssager. 
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