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Dagsordensforslag 1:  
Ansættelse af transport- 
medarbejder 
 

Sagens kerne 
DN Faaborg-Midtfyn har ønsket nedenstående forslag behandlet på forårets repræsentant-
skabsmøde. Dagsordenudvalget har besluttet ikke at optage forslaget på dagsordenen. Neden-
for følger selve forslaget samt forslagsstillernes begrundelse og derefter Dagsordenudvalgets 
begrundelse for at afvise forslaget.  
 

Forslagsbeskrivelse 
Stillet af Birgit Bjerring, formand for DN Faaborg-Midtfyn, og Niels Jørgen M d C S Langkilde, 
afdelingsbestyrelsesmedlem. 
 
Repræsentantskabet opfordrer til at man i sekretariatet ansætter en medarbejder med trans-
port og trafik som arbejdsområde. 
 
Begrundelse: Regeringer vil om ikke så mange måneder sandsynligvis komme med en over-
ordnet trafikplan for hele Danmark. Det har vi lovet EU, og det er forudsætningen, for at vi kan 
få støtte til de store infrastrukturprojekter.  
 
DN ønsker at den kommen infrastruktur bliver bæredygtig, sammenhængende og velfunge-
rende. Det er vigtigt, at fodgængere, cykler, motorcykler, biler, busser, tog, færger, jernbaner, 
taxaer og lufthavne spiller godt sammen og har velfungerende knudepunkter, hvor man let, 
ubesværet og hurtigt kan skifte mellem transportformerne. 
 
Det er en betydelig opgave, og her er det nødvendigt med en egen specialist. Skal DN - og 
ikke mindst lokalforeningerne - arbejde effektivt for at sikre grønne løsninger, så skal det 
bygge på indgående kendskab til området. Det kan en specialist hjælpe til med. 
 
 

Dagsordenudvalgets beslutning inkl. begrundelse 
 
Dagsordenudvalget beslutter ikke at optage forslaget på dagsordenen med henvisning til, at 
der er tale om et AP-spørgsmål, der hører retteligt hjemme i AP-processens første fase som 
input til AP2021.  
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Dagsordensforslag 2:  
Modstand imod Kattegat- 
forbindelse over Samsø 
 

Sagens kerne 
DN Faaborg-Midtfyn har ønsket nedenstående forslag behandlet på forårets repræsentant-
skabsmøde. Dagsordenudvalget har besluttet ikke at optage forslaget på dagsordenen. Neden-
for følger selve forslaget samt forslagsstillernes begrundelse og derefter Dagsordenudvalgets 
begrundelse for at afvise forslaget.  
 

Forslagsbeskrivelse 
Stillet af Arne Krogh, Næstformand i DN Samsø 
 
Set I lyset af det meget omfattende projekt som Kattegatforbindelsen er, bør dette være et 
punkt på DN repræsentantskabsmødet den 28.-29. marts 2020 i Rebild Bakker. 
 
For at sætte perspektiv på projektet har jeg delt det op således at man får et forhold til de for-
skellige aspekter der er ved dette byggeri. 
 
Naturen på den 47 km lange strækning vil lide stor skade ved bygning af dette anlæg. Især 
Røsnæs og Samsø vil lide stor stor skade men også områder hvor der skal udvindes råstoffer. 
Forbindelsen kommer sandsynligvis til at gå gennem områder der i forvejen er udlagt som be-
skyttet natur. (man kunne opremse hvad det går mest ud over) 
 
Det største der springer i øjnene er råstofforbruget som bliver enormt. Det anslås at der til 47 
km broer og motorveje skal bruges 2-3 gange så meget grus, sten cement og armeringsjern 
som beregnet til Femernforbindelsen. Byggepladser på Samsø vil skade naturen i mange år. ( 
man kan måske finde ud af hvor materialerne skal komme fra) 
 
Det næste er udledning af CO2 i byggeperioden, der anslået er i størrelsesordenen som udled-
ningen fra at bygge Femern forbindelsen x 2 eller 3. Det vil sandsynligvis betyde at regerin-
gens mål om CO2 reduktion ikke kan holdes.  
Note: Femernforbindelsen er beregnet til at udlede 2 mill tons CO2 
Note: København udledte i 2018 1,5 mill. tons CO2. 
 
Da man kan se frem til at den kommende trafik over Kattegatforbindelsen vil ligge på ca. 
30.000 køretøjer pr døgn, hvoraf 20% er en øgning af den tværgående trafik, vil forurening 
med støj, lys, dækstøv og drivhusgasser fra denne aktivitet være omfattende. (det drejer sig 
også om NOx, CO, uforbrændte partikler fra motorer.) 
 
Tilhængere af forbindelsen påstår at den sparede tid vil spare CO2 udledning. Det hænger bare 
ikke sammen hvis man går tæt på tallene. Den sparede tid er ikke så stor som beregnet idet 
der ikke tages højde for sparet transporttid ved brug af Odden Forbindelsen og den manglende 
infrastruktur i begge ender af Kattegatforbindelsen forbindelsen.  
 
Der er allerede enorme problemer med afvikle trafikken omkring Aarhus og København. Mere 
køkørsel sammen med den gennemsnitlige kørte hastighed øges, vil brændstofforbruget øges 
væsentligt.  
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INFO: 
 

- Den politiske ledelse på Samsø er imod Kattegatforbindelsen. 
- DN Samsø er imod Kattegatforbindelsen. 
- DN Odder er imod Kattegatforbindelsen. 
- Foreningen STOP motorvej over Samsø er nystartet. 
- Concito: Kattegatforbindelse vil modarbejde den grønne omstilling 
- Foreningen NEJ til motorvej på Røsnæs. 
- Der er nogle uorganiserede grupper på Samsø 

 
 

Dagsordenudvalgets beslutning inkl. begrundelse 
 
Dagsordenudvalget beslutter ikke at optage forslaget på dagsordenen med henvisning til, at 
forslagsstiller selv har indgået aftale med sekretariatet om at afvente en VVM-undersøgelse. 
Forslaget udskydes dermed til efterårets repræsentantskabsmøde. 
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Dagsordensforslag 3:  
Udnyttelse af ret til rejsning af 
fredningsforslag - alene  
 

Sagens kerne 
DN Faaborg-Midtfyn har ønsket nedenstående forslag behandlet på forårets repræsentant-
skabsmøde. Dagsordenudvalget har besluttet ikke at optage forslaget på dagsordenen. Neden-
for følger selve forslaget samt forslagsstillernes begrundelse og derefter Dagsordenudvalgets 
begrundelse for at afvise forslaget.  
 

Forslagsbeskrivelse 
Stillet af Hans Nielsen, formand for DN Lyngby-Taarbæk. 
 
DN Lyngby-Taarbæk foreslår, at Repræsentantskabet beslutter, at DN hvert år skal udnytte sin 
lovfæstede ret til at rejse fredningssager alene. 
 
Begrundelse: 
Danmarks Naturfredningsforening har siden 1937 haft en lovfæstet ret til at rejse fredningssa-
ger, og den er i Naturbeskyttelsesloven § 33 stk. 3. formuleret således: ”En fredningssag kan 
rejses af miljø- og fødevareministeren, kommunalbestyrelsen eller Danmarks Naturfrednings-
forening.” 
 
Det fremgår således klart af loven, at Danmarks Naturfredningsforening har lovhjemmel til at 
rejse en fredningssag alene.  
 
Denne ret er i de seneste år blevet anfægtet af både kommunalpolitikere og folketingspoliti-
kere, der er modstandere af Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager. 
Modstanden skyldes, at kommuner og staten ved fredninger mister retten til at anvende de 
fredede områder i strid med fredningen. Dette har ført til kraftig politisk lobbyisme imod DNs 
ret til at rejse fredningssager og trusler om at fratage DN retten til at rejse fredningssager. 
 
På den baggrund har Danmarks Naturfredningsforening ændret kurs, idet alle de 9 frednings-
sager, som foreningen har rejst i 2018 og 2019 er sket sammen med en kommune, mens det i 
de 4 foregående år (2014-2017) kun var 1 fredningssag ud af 15 fredningssager, som DN rej-
ste sammen med en kommune. (Bilag 1.) 
 
En række vigtige fredningssager vil ikke kunne rejses sammen med en kommune eller staten, 
fordi disse ikke vil være med til at rejse fredningssager, der er i strid med deres egne økono-
miske eller planlægningsmæssige interesser. 
 
Det er et alvorligt overgreb på det danske demokrati, hvis Danmarks Naturfredningsforening 
ikke kan benytte sine lovfæstede demokratiske rettigheder, fordi den frygter at miste dem, 
hvis den benytter sig af dem. 
 
Hvis Folketinget ikke ønsker, at Danmarks Naturfredningsforeninger fremover skal have ret til 
at rejse fredningsager alene, må Folketinget ændre naturbeskyttelsesloven, så det fremgår af 
loven i stedet for at true foreningen med, at den vil miste dem, hvis den benytter sig af dem.  
 
Det er en glidebane, hvis Danmarks Naturfredningsforening lader sig true til at undlade at be-
nytte sine demokratiske rettigheder af frygt for at miste dem. Det vil kun opmuntre forenin-
gens modstandere til at komme med endnu flere trusler, når de ser, at trusler får foreningen 
til ikke længere at benytte sine rettigheder. 
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Der vil være mange værdifulde naturområder, landskaber og kulturværdier, der ikke vil kunne 
blive fredet fremover, hvis Danmarks Naturfredningsforening ophører med at rejse fredningsa-
ger alene. 
 
Her er 2 eksempler på fredninger, som ikke ville være blevet gennemført, hvis Danmarks Na-
turfredningsforening ikke havde rejst dem alene, fordi både kommunen og staten var imod, at 
de blev rejst: 
 

• Hyby Fælled i Fredericia i 2016 https://www2.blst.dk/nfr/08197.00.pdf og  
• Botanisk Have i Århus i 2018 https://www2.blst.dk/nfr/08198.00.pdf 

 
Med venlig hilsen 
Hans Nielsen 
 
Bilag 1. 
 
Oversigt over fredningsager rejst af DN 2014-2019: 
 
2019: 
Navn Areal Rejst af: Kommune 
Tversteds grønne front 97 ha DN + Hjørring Kommune Hjørring 
Skanseparken og Østre An-
læg 

14 ha DN + Aalborg Aalborg 

Bastrup Nord 336 ha  DN + Allerød Kommune Allerød 
Vandtårnsbakken 18 ha DN + Næstved Kommune Næstved 
Esrum Søs omgivelser 718 ha  DN + Hillerød Gribskov, Helsingør, 

Fredensborg og Hille-
rød   

Treldeskovene 640 ha DN + Fredericia Kommune Fredericia 
I alt 1.823 

ha 
  

 
2018: 

 
 

Hesbjergkilen 486 ha DN + Odense Kommune Odense og Assens 
Skamlingsbanken 128 ha DN + Kolding Kommune Kolding 
Lånshøj 140 ha DN + Furesø Furesø 
I alt 754 ha   
 
2017 

 
 

Vejle Ådal 858 ha DN Vejle 
Skærum Ådal 63 ha DN Frederikshavn 
Krogens og Hørbylund møl-
lebække 

71 ha DN Frederikshavn 

Torsø ved Vandfaldsmøller 18 ha DN Kalundborg 
I alt  1.010 

ha 
  

 
2016 
Keldsø-området 308 ha DN Gribskov og Helsingør 
Bakkelandet omkring Kiel-
strup Sø 

436 ha DN Mariagerfjord 

Lysnetbakken 470 ha DN Favrskov og Randers 
Orøs marine forland 188 ha DN Holbæk 
Dania Kridtgrav 37 ha DN Mariagerfjord 
Stevns Klint 128 ha DN Stevns 
I alt  1.567 

ha  
  

https://www2.blst.dk/nfr/08197.00.pdf
https://www2.blst.dk/nfr/08198.00.pdf
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2015 
Kær Vestermark 144 ha DN + Sønderborg Kom-

mune 
Sønderborg 

I alt 144 ha   
 
2014 
Et sammenhængende græs-
ningslandskab på bakkerne 
ved Tømmerup 

62 ha DN 
 

Kalundborg 

Kalø Vig ved Rodskov og 
Eskerod 

277 ha DN Syddjurs 

Hyby Fælled 197 ha DN Fredericia 
Botanisk Have i Aarhus 18 ha DN Aarhus 
I alt  554 ha   

 
 

Dagsordenudvalgets beslutning inkl. begrundelse 
 
Dagsordenudvalget beslutter ikke at optage forslaget på dagsordenen med henvisning til, at 
forslagsstiller har modtaget en redegørelse for fredningspraksis, som følger DN’s politiske le-
delses beslutninger.  
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