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Ændringsforslag til HB’s forslag til AP2015:

1.1 Opfølgning på eksisterende fredninger
Fremsat af:
Studenterafdelingen København

Ændringsforslaget
Der afsættes minimum 0,5 årsværk til opfølgning på eksisterende fredninger. Ressourcerne
hentes fra rejsning af nye fredningssager.

Begrundelse for ændringsforslaget
En fredning af et område kan sikre mod uønsket byggeri, beplantning og meget mere. Hvis
den truede biodiversitet skal beskyttes, er der dog ofte behov for pleje. DN kæmper derfor for
at sikre gode plejebestemmelser i fredningskendelserne. Men selv plejebestemmelser, der i
fredningskendelser udtrykkeligt er nævnt som "skal"-opgaver, bliver nogen gange af myndighederne (kommuner/ Naturstyrelsen) opfattet som "kan"-opgaver. Herved får bestemmelserne
ikke den ønskede effekt.
I stedet for at sekretariatet fokuserer så meget på nye fredninger, vil det derfor være oplagt at
afsætte minimum 0,5 årsværk ud af de i alt 5 årsværk til opfølgning på eksisterende fredninger. Dvs. opfølgning og eventuelt påklage af offentlige myndigheders manglende overholdelse
af fredningsbestemmelserne. Projekt Fredningstjek er et fint initiativ, men det løser ikke det
generelle problem, da der er brug for en koordineret og faglig indsats fra sekretariatets side,
samt ikke mindst et reelt pres på myndighederne.

HB’s stemmeanbefaling
HB er enig i, at opfølgning på eksisterende fredninger er vigtigt, og det er netop en af grundene til, at Projekt Fredningstjek er opprioriteret i AP2015. Ved at engagere befolkningen i at
undersøge fredningernes tilstand får vi skabt folkelig opmærksomhed på fredninger lokalt og
nationalt, men ikke mindst får vi indsamlet dokumentation om fredningernes tilstand – både
lokalt og på nationalt niveau, og dermed får vi et uundværligt redskab i opfølgningen ift. myndighederne.
Fredningstjek er dermed HB’s flerårige bud på et vejvalg, når det gælder at styrke DN’s ejerskab til de eksisterende fredninger. Et succesfuldt vejvalg, som efter HB’s opfattelse giver en
god balance mellem at rejse nye fredningssager og at værne om de eksisterende fredninger.
HB anerkender dog, at det ikke fremgår tilstrækkeligt tydeligt, at Projekt Fredningstjek også
har som formål at påvirke myndighederne, og derfor foreslår HB, at der stemmes nej til forslaget, men at der under 1.1.2 Projekt Fredningstjek tilføjes følgende punkt:


Afrapportering til afdelingerne samt rådgivning ift. lokal opfølgning overfor myndigheder i
tilfælde af manglende overholdelse af fredningsbestemmelserne.

