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DN’s fredningsstrategi 2017-22
Sekretariatet indstiller, at Hovedbestyrelsen:
1. Vedtager principperne for fredningsarbejdet som beskrevet i bilaget ”DN’s fredningsstrategi 2017-22”

Sagens kerne
DN’s fredningsarbejde hviler på en 100 årig historisk indsats og på en række formelle rettigheder som DN er tillagt af Folketinget.
Fredningsarbejdet er en central og integreret del af foreningens identitet og arbejde – lokalt og
centralt. Fredningsarbejdet bidrager til de strategiske sigtelinjer ”1. Rigere natur” og ”2.Beskyt
naturen”.
Fredningsarbejdet rummer traditionelt følgende aktiviteter:
1. DN rejser relevante fredningssager, som understøtter de aktuelle dagsordener.
2. DN servicerer de allerede rejste, men ikke afgjorte sager i en 2-4 årig proces i fredningsnævn og Natur- og Miljøklagenævn
3. DN arbejder med dispensationssager
Siden amternes nedlæggelse i 2007 har DN desuden gennem forskellige initiativer engageret
sig stærkere i at være ”dem med fredningerne” gennem:
4. Formidling af fredede områder – www.fredninger.dk
5. Dokumentation af fredede områders tilstand – gennem nøgleprojektet ”Fredningstjek”
6. Pleje af fredede områder – gennem ”Giv naturen en hånd”
Aktiviteterne 1, 2 og 3 har et akut behov for en politisk afklaring af principper, mens punkterne 4, 5 og 6 ligger uden for denne strategi, da en højere grad af målopfyldelse her vil kræve
en prioritering i forhold til andre af foreningens aktiviteter og dermed ligner fragmenter til en
foreningsstrategi. Dermed kan de evt. tages op i en AP sammenhæng. Paradoksalt nok er DN
langt hen ad vejen ”dem med fredningerne”, men det hviler på et ret lille volumen af indsats
og skyldes hovedsageligt, at ingen myndigheder kraftfuldt har samlet opgaven op siden 2007.
Det overordnede mål med DNs fredningsarbejde er at beskytte, forbedre og genskabe Danmarks vigtigste natur- og landskabsværdier gennem en varig beskyttelse, og at sikre befolkningens adgang til naturen. De konkrete mål for fredningsarbejdet er de formulerede mål i den
til enhver tid gældende aktivitetsplan.
Strategien præciserer mål, principper og kriterier for DNs fredningsarbejde med henblik på at
prioritere de mange forslag til nye fredningssager og sikre, at ressourcerne til fredningsformål
anvendes optimalt. Strategien beskriver også samarbejdet mellem Sekretariatet og HB om den
løbende prioritering mellem sagerne, ligesom den beskriver forløbet af en fredningssag.

Tidligere behandling i organisationen
Strategien har været til høring i NFU og PFU fra 13. - 23. maj 2016. Udvalgene havde følgende
bemærkninger:
NFU v/Gunnar Larsen havde mindre ændringsforslag til geologiske formuleringer, som er taget
til efterretning.
PFU v/Susanne Ogstrup havde mindre ændringsforslag til formuleringen om mål med DNs
fredningsarbejde, som stort set er taget til efterretning.
PFU v/Sten Asbirk havde forslag til fredningsstrategiens kap.7 om at ”så vidt muligt” slettes i
første linje, således at NFU og PFU altid høres inden HB i slutningen af året vedtager en plan
for det kommende års fredningsarbejde, herunder en plan for hvilke nye fredninger, der skal
rejses i løbet af året. Dette er taget til efterretning i det forslag til ny fredningsstrategi, som
HB har fået tilsendt.

Økonomi
Strategiens principper kan forfølges uanset ressourceallokeringen til området.
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