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Fredningsinstrumentet er forældet 
  

 
Torsdag drøftede Folketinget et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om ændring af 
reglerne for rejsning af fredningssager. Forslaget kunne desværre ikke samle den 
nødvendige støtte. 

  

Forslaget ville ellers gøre fredningsinstrumentet langt mere tidssvarende.  
  

Vi har derfor hilst det meget velkomment. Det er helt i tråd med, hvad vi tidligere har 
foreslået fra landbruget – for tiden er løbet fra fredningsinstrumentet, som vi ser det brugt i 
dag. 

  

Dybt problematisk 

Det er dybt problematisk, at Danmarks Naturfredningsforening kan rejse en sag på egen 
hånd. Det er en gratis omgang for foreningen, men med store konsekvenser for 
lodsejerne. 
  

Jeg bakker helt op om, at en fredningssag kun bør kunne rejses sammen med staten eller 
en kommune. 

  

Det er samtidig helt ude af trit med en moderne forvaltning, at en forening, der ikke er 
underlagt almindelige forvaltningsretslige principper, på den måde kan stille forslag om så 
indgribende tiltag hos private lodsejere som en fredning er – endda med eneret. 



  

Mangler ordentlighed i forvaltningen 

Vi har i flere fredningssager set, at de berørte lodsejere først orienteres og høres, når der 
allerede ligger et færdigt forslag til fredning. 
  

Det er set, at første kontakt er en indkaldelse til informationsmøde i fredningsnævnet, 
hvilket med de nuværende regler faktisk er lovligt, men ikke desto mindre stærkt 
kritisabelt. 

  

Det er ikke ordentlighed i forvaltningen. 
  

Tidlig orientering og inddragelse vil stort set altid føre til en bedre dialog og øge 
mulighederne for et resultat, som alle kan se sig selv i. 

  

Sagen må ikke dø 

Derfor håber vi ikke, at denne sag er død. 
  

Behovet for at gøre op med Danmarks Naturfredningsforenings ansvarsfrie monopol er 
fortsat til stede. 

  
Martin Merrild 
Formand Landbrug & Fødevarer 

→ Følg Martin Merrild på Facebook  

→ Mail til Martin Merrild 
  

 

  

 
  

Her kan du redigere dine valg eller afmelde nyhedsbrevet. Vi behandler dine personoplysninger 
som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik. 
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