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Konsulentydelser for fredningssager 
 
Sagens kerne 
 
DN rejser ind imellem fredningssager sammen med en kommune, hvor kommunen har taget 
initiativet til fredningssagen. Nogle af disse fredningssager er på kanten af, hvad DN ville være 
gået ind i af egen drift. HB skal på baggrund af nedenstående diskutere og beslutte DN’s rolle i 
sådanne sager. 
 
På HB’s møde den 24. januar 2020 blev emnet drøftet på baggrund af et første notat, som HB 
ønskede uddybet. HB ønskede en afdækning af tre mulige scenarier i de situationer, hvor DN 
opfordres af en kommune til at samarbejde i fredningssager, som DN ikke af sig selv ville være 
gået ind i. 
 
Der er tre mulige scenarier: 
 

1. DN siger nej, når kommuner inviterer til samarbejde i sager, som formålsmæssigt ligger ud 
over, hvad DN af egen drift ville være gået ind i. 

2. DN siger ja, men som konsulent, og tager sig det betalt. Det gælder også eventuel 
korttegning. 

3. DN gør som hidtil, og vurderer om der kan være oplagte politiske grunde til at indgå i et 
samarbejde med kommunen om en sag, men uden at tage betaling for det. 

 
Fredningssager, som DN selv beslutter at rejse, og herefter inviterer kommunen til at samarbejde 
om, er ikke aktuelle i denne sammenhæng. Her ville overvejelser om kommunal betaling i sagens 
natur afholde kommunerne fra at rejse sager sammen med DN. 
 
Baggrund 
 
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. Det har givet DN en helt særlig indsigt i fredningsværktøjet. 
 
Med amternes nedlæggelse i 2006 overtog kommunerne blandt andet amternes ansvar for 
beskyttelsen af det åbne land, herunder ansvaret for fredninger. Mange kommuner har fortsat kun 
ressourcer til at varetage fredningsdispensationer, mens de helt mangler kompetencer og indsigt i 
fredningsområdet til at kunne løfte en fredningssag. 
 
For at hjælpe kommunerne har DN holdt flere kurser i samarbejde med Miljøstyrelsen og KL med 
det formål at få kommunerne til at tage fredningsredskabet til sig og bruge det aktivt som 
supplement til planlægningen og den øvrige naturbeskyttelse. 
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Flere kommuner har de seneste år inviteret DN til samarbejde om nye fredningssager, som 
kommunen selv har haft en stor interesse i at få gennemført. I nogle sager er der en åbenlys 
kommunal økonomisk eller lokal politisk interesse, mens der i andre sager blot er et ønske om at 
give et naturområde den stærkeste beskyttelse, mens tid er. Det har ind imellem været sager på 
kanten af, hvad DN selv ville være gået ind i, men hvor vi alligevel enkelte gange har betragtet det 
som en overordnet gevinst for naturen, at kommunen viste interesse for en ny fredningssag. En 
oversigt over rejste og afviste sager, der er initieret af kommuner og rejst sammen med DN, 
fremgår nederst i notatet. 
 
Hvad ville DN af egen drift gå ind i: 
DNs fredningsstrategi 2017-22 slår fast, hvad fokus skal være i DNs fredningsarbejde. 
Fredningsarbejdet skal således så vidt muligt prioriteres efter følgende værdier: 
  
1. Større sammenhængende naturområder, jf. Handlingsplan for fredning 2013 
2. Større uforstyrrede landskaber, jf. Handlingsplan for fredning 2013 
3. Perlerne – de unikke, de vigtigste og de nationalt værdifulde lokaliteter, jf. Handlingsplan for 

fredning 2013 
4. Biologisk mangfoldighed gennem sikring af truede eller sjældne arters levesteder 
5. Større sammenhængende landskaber med væsentlige landskabelige værdier 
6. Kystlandskabet, herunder fri dynamik ved kysterne 
7. Naturlig succession 
8. Geologiske værdier 
9. Kulturhistoriske værdier 
10. Rekreative værdier og befolkningens adgang til naturen 
11. Bynær natur med mange brugere 
12. Stilhed og mørke 
 
De tre øverste punkter afspejler Fredningshandlingsplanen fra 2013, som DN, KL og MIM har lavet 
i samarbejde. Fra 4. punkt er det således DNs egen prioritering, og her er det Biologisk 
mangfoldighed gennem sikring af truede eller sjældne arters levesteder, som skal have 
hovedfokus i alle nye fredningssager. Dette er senere fastslået af HB i forskellige sammenhænge, 
ligesom det afspejler sig i DNs seneste fredningssager. 
 
Hvad ville DN ikke af egen drift være gået ind i: 
- Fredningsrevisioner, der har til formål at lempe eller ophæve eksisterende fredninger. 
- Fredning af byernes grønne områder med udpræget lokal interesse. 
- Fredning, der har til formål at give kommunen muligheder, som den ikke ville have uden 

fredning. 
- Fredning, hvis formål er marginalt i forhold til DNs fokus. 
 
Scenarie 1: DN siger nej, når kommuner inviterer til samarbejde i sager, som 
formålsmæssigt ligger ud over, hvad DN af egen drift ville være gået ind i. 
 
Denne løsning skal i givet fald primært baseres på et økonomisk argument. Der er pt er afsat 3,8 
årsværk til nye fredningssager. Med disse ressourcer rejses der i gennemsnit 4-6 nye 
fredningssager om året. Hver gang DN går ind i en sag, som ligger uden for DNs egen strategi, 
tager det ressourcer fra de egentlige og oplagte DN-sager. Overordnet vil det frigive ressourcer til 
sager af større relevans for DN. 
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Når DN hidtil alligevel har accepteret at bruge ressourcer på sådanne sager har det som nævnt 
været en vurdering af, sat fredningen indebar en overordnet gevinst for naturen eller har været et 
stærkt ønske eller har været et stærkt ønske fra DN lokalt.. 
 
Scenarie 2: DN siger ja til invitationer fra kommuner til samarbejde om ny fredning, men 
kræver konsulentbetaling for fredningsfaglig bistand og/eller korttegning. 
 
Hvis DN fremover siger ja til invitationer fra kommuner, som ønsker en fredningssag gennemført, 
så kan det være imod betaling for den konkrete konsulentydelse, som det er, at DN bidrager med 
materiale, møder, kort mv. 
 
Fordelen ved denne model er, at DN dermed sikrer ressourcer til de fredningssager, der er 
prioriteret i DN-regi, og samtidigt kan bruge ressourcer på flere, men mindre væsentlige 
fredningssager. Denne løsning baserer sig ligeledes på et økonomisk argument. Her er det 
imidlertid en forudsætning at eventuelle indkomster tilbageføres til fredningsområdet, således at de 
kommunalt initierede sager ikke tager ressourcer fra de vigtige fredningssager. 
 
Det kan også anføres, at DN jo ikke via lovgivningen eller ad anden vej er sikret bevillinger til 
fredningssager. De finansieres udelukkende gennem frivillig medlemsbetaling. Det vil derfor – alt 
andet lige – kunne argumenteres, at DN er i sin fulde ret til at prioritere sine ressourcer til de 
fredningssager, DN ønsker fremmet, og at dette på sin vis er i overensstemmelse med 
intentionerne i lovgivningen.  
 
Risikoen ved denne model er antageligt først og fremmest, at kommunerne ikke vil bruge 
ressourcer af på at tilkøbe DN’s ydelser, og derfor i stedet undgår fredning til fordel for lokalplaner 
eller ingenting. Dermed rejses alt andet lige færre fredningssager. 
 
Samtidig vil det på et mere principielt og politisk plan kunne opfattes som problematisk, at DN 
enten rejser fredningssager sammen med en kommune mod betaling, eller bidrager aktivt til en 
kommunal fredning imod betaling, da det vil kunne så tvivl om vores egentlige motiver bag den 
enkelte fredning. DNs særstilling i naturbeskyttelsesloven skal forvaltes varsomt, og det vil være 
forbundet med en vis risiko, hvis DN fremover bruger sin værdifulde viden kommercielt på sager af 
udelukkende kommunal interesse. 
 
Scenarie 3: DN gør som hidtil, og vurderer fra sag til sag om der er oplagte politiske eller 
faglige grunde til at indgå i et samarbejde med kommunen om en ny fredningssag, men 
uden at tage betaling for det. 
 
Der har hidtil været – og vil fortsat komme – en række sager, som rejses af kommunerne, og hvor 
DN anmodes om at være medrejser. Visse af disse sager vil som udgangspunkt ikke fremgå af 
DN’s egen prioriteringsliste over ønskede sager, men vil alligevel antageligt indeholde så store 
naturmæssige gevinster, at DN bør overveje at være medrejser. For visse af sagerne vil det 
endvidere gælde, at de kun betyder et begrænset ressourceforbrug i sekretariatet, og at de derfor 
ikke vil have væsentlige konsekvenser for vores eget, prioriterede fredningsplan. 
 
Det skal også anføres, at enkelte sager kan indeholde andre hensyn end de ovennævnte – fx i 
forhold til en meget stærk forankring i dele af DN’s medlemskreds eller af andre 
organisationspolitiske grunde. 
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Ifølge denne model vil sekretariatet derfor – som det også har været tilfældet i de forløbne par år – 
lave en konkret vurdering ift. sagernes naturmæssige potentiale og ressourcemæssige 
konsekvenser, men vil kun gøre det i helt særlige tilfælde.  
 
 
Bilag 
 
Fredningssager siden 2005, som er opstået på baggrund af invitation fra kommune eller stat: 
 

- Bolbroengen, Hørsholm kommune. Formål: Beskyttelse af grønt område i byen. 
- St. Åmose, Sorø kommune (rejst med Miljøstyrelsen). Formål: beskyttelse af kulturarven i 

jorden. 
- Stevns Klint, Stevns kommune. Formål: Fastlæggelse af trampesti, beskyttelse af 

klinteprofilet og natur i en 25 m bred og 18 km lang bræmme på kalkrig jord. 
- Lånshøj, Furesø kommune. Formål: Permanent afgrænsning af byzone og 

naturbeskyttelse/pleje. 
- Skamlingsbanken, Kolding kommune. Formål: Revision og udvidelse af gammel fredning, 

øget natur med pleje og placering af besøgscenter. 
- Skanseparken og Østre Anlæg, Aalborg kommune. Formål: Beskyttelse af bypark. 

 
Flere af disse sager (Bolbroengen, St. Åmose, Lånshøj og Skanseparken/Østre Anlæg) ville DN 
sandsynligvis ikke have rejst uden en invitation fra kommunen, mens både Skamlingsbanken og 
Stevns Klint er oplagte DN-sager. 
 
Kommende fredningssager, som er opstået på baggrund af invitation fra kommune: 
 

- Sohngårdsholmparken, Aalborg kommune. Formål: Beskyttelse af bypark. 
- Marienlund skoven, Kolding kommune. Formål: Beskyttelse af værdifuld gammel bynær 

skov. 
 
Sohngårdsholmparken ville DN sandsynligvis ikke have rejst uden en invitation fra kommunen. 
 
Sager, hvor DN efter invitation fra kommune har afvist at være medrejser: 
 

- Omfordeling af fredede arealer på Kokkedal-Sophienberg jorderne, Hørsholm kommune. 
Formål: Ophævelse af fredning på arealer med byudvikling for øje. DN sagde nej til 
samarbejde pga udprægede kommunale interesser. 

- Farumgård, Furesø kommune. Formål: Ændring af stiforløb gennem privat ejendom på 
grund af voldsomme kommunale konflikter med lodsejer. DN sagde nej til samarbejde pga 
sagens udprægede lokale karakter. 

- Amagerfælled, Københavns kommune. Formål: Som følge af ophævelsen af 3 fredede 
områder er Københavns kommune pålagt at gennemføre fredning af den såkaldte 
Strandeng. DN sagde nej til samarbejde pga uenighed om stiforløb mv. 
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