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 XXXI 

Forord 

Forord 
Hermed foreligger en kommenteret naturbeskyttelseslov.  
 Den nuværende lov har sine rødder i lov 9/1992, men Kommentaren af-
spejler også på grund af den ret snævre forbindelse mellem denne lov og tid-
ligere lovgivning i et vist omfang udviklingen siden Kommenteret Naturfred-
ningslov fra 1972.  
 Det er mit håb, at Kommentaren kan tjene som et værktøj for praktikere 
og samtidig være til nytte bl.a. til afklaring af juridiske problemstillinger. Ba-
lancen mellem, hvad der er af interesse for praktikere i det daglige arbejde, og 
hvad der måtte være af interesse også for dem, der beskæftiger sig med loven 
på anden vis, er søgt imødekommet bl.a. ved, at referater af administrative 
afgørelser og domme samt mere teoretiske diskussioner af regler og praksis, 
herunder forvaltningsretlige diskussioner, er sat med petit. Det samme gælder 
redegørelser for reglernes udvikling og gengivelse af lovmotiver. Valget af, 
hvad der i disse henseender overhovedet skulle medtages i Kommentaren og 
på hvilken måde, har dog undertiden været svært.  
 For at lette brugen af Kommentaren er kommentarerne til de enkelte be-
stemmelser inddelt i afsnit med underafsnit, således at krydshenvisninger er i 
form af henvisninger til disse afsnit og i overvejende grad ikke til selve be-
stemmelserne. Det er således disse afsnit, der er markeret øverst på siderne i 
Kommentaren. Også med sigte på at lette brugen af Kommentaren er en ræk-
ke centrale bestemmelser i EF-lovgivningen og i bekendtgørelser citeret i 
kommentarerne til de relevante lovbestemmelser. Tilsvarende gælder væsent-
lige fortolkningsbidrag i lovmotiver. 
 Jeg skylder en række tidligere kolleger en stor tak. Det gælder især Bent 
Jacobsen i Naturklagenævnet, som har foretaget en kritisk gennemlæsning af 
mit manuskript til kapitel 6 og dele af kapitel 12. Jeg har endvidere profiteret 
af, at tidligere kontorchefkolleger også havde ladet sig pensionere og derfor 
havde tid – eller tog sig tid – til at gennemlæse dele af mit manuskript. Det 
gælder Henrik Knuth-Winterfeldt og Lars Gudmand-Pedersen. Førstnævnte 
har gennemlæst mit manus til §§ 19, 20, 69 og 69 a og er faktisk ophavsmand 
til en lille, men nok så væsentlig del af kommentaren til § 20, medens sidst-
nævnte har gennemlæst manus til kap. 4. Begge fremkom med mange nyttige 
observationer. Lisbeth Friis Hansens pensionering – og hendes store eksperti-
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se i fredningssager – har jeg nydt godt af i form af hendes gennemlæsning af 
manuskript til kapitel 6 med et væld af gode kommentarer til følge. Med min 
tidligere kollega, Hans Henrik Scheibel, som døde alt for tidligt, nåede jeg at 
have en række frugtbare diskussioner om problemstillinger knyttet til lovens 
kapitel 4. Også med Carsten Lund, Pernille Månsson og Susanne Stii har jeg 
haft nyttige diskussioner. Lissi Mørch, Robert Jensen og Mikael Kirkebæk i 
By- og Landskabsstyrelsen har gennemlæst dele af manuskriptet, fsv. angår 
Lissi Mørch manuskriptet til § 21 og for de to sidstnævntes vedkommende 
manuskriptet til kapitel 8. Jeg takker dem for nyttige kommentarer. Mange 
andre medarbejdere i Miljøministeriet skylder jeg en tak, fordi de beredvilligt 
har reageret på mine spørgsmål og anmodninger om oplysninger.  
 Peter Pagh takker jeg for rådgivning om nogle specielle EF-retlige 
spørgsmål. 
 Fra Morten Ruben Brage fik jeg et uopfordret og i øvrigt helt interessebe-
tonet tilbud om hjælp til udarbejdelse af regel- og stikordsregistrene. Jeg er 
meget taknemmelig for denne meget væsentlige bistand. 
 Det siger sig selv, at ansvaret for Kommentarens indhold i det hele kun er mit.  
 Grunden til de første væsentlige dele af Kommentaren blev lagt i Imperia, 
Italien, hvor jeg fik tildelt knapt halvt års ophold af Aage V. Jensens Fonde med 
dette formål for øje. Jeg skylder fondene en stor tak for dette. Hverken Aage V. 
Jensens Fonde eller Jurist- og Økonomforbundet Forlag har nogensinde rykket 
mig for et resultat af hhv. mit ophold i Imperia og af forlagskontrakten. Jeg 
værdsætter den derved udviste tillid til, at jeg ville opfylde mine forpligtelser. 
 Kommentaren havde ikke set dagens lys uden hjælp og støtte fra min ægte-
fælle Winnie, som det også fremgår af titelbladet. De, der kender mig og min 
yderst beskedne tekniske indsigt, vil vide, at det nævnte udsagn skal forstås 
helt bogstaveligt. Foruden at være den, der har holdt styr på manuskriptet og 
har renskrevet alle dele af det, inklusive de mange rettelser og ajourføringer 
mht. nye administrative afgørelser og domme samt ikke mindst lovændringer, 
har kun Winnie været min konstante, kontante, men samtidig konstruktive kri-
tiker. Winnie har identificeret fejl og meningsløsheder samt tålmodigt søgt ef-
ter oplysninger på nettet. Desuden har hun været primus motor i udarbejdelsen 
af visse registre. Også i forhold til Winnie er jeg imidlertid eneansvarlig for 
Kommentarens indhold som sådant, så meget mere som hun ikke altid har væ-
ret enig i min tendens til at forsøge ikke at lade en eneste sten eller tue uvendt.  

Redaktionen er afsluttet i november 2008. 

December 2008 
Veit Koester 
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Lovbekendtgørelse nr. 1042 af 20. oktober 2008 

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse1) 

Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 
2007, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 507 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr. 508 
af 17. juni 2008. 

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse  
Kapitel 1 
Formål  

 § 1. Loven skal medvirke til at værne 
landets natur og miljø, så samfundsudvik-
lingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i 
respekt for menneskets livsvilkår og for 
bevarelsen af dyre- og plantelivet.  
 Stk. 2. Loven tilsigter særligt  
1)  at beskytte naturen med dens bestand af 

vilde dyr og planter samt deres leveste-
der og de landskabelige, kulturhisto-
riske, naturvidenskabelige og undervis-
ningsmæssige værdier,  

2)  at forbedre, genoprette eller tilvejebrin-
ge områder, der er af betydning for vil-
de dyr og planter og for landskabelige 
og kulturhistoriske interesser, og  

3)  at give befolkningen adgang til at fær-
des og opholde sig i naturen samt for-
bedre mulighederne for friluftslivet.  

 Stk. 3. Der skal ved lovens administra-
tion lægges vægt på den betydning, som et 
areal på grund af sin beliggenhed kan have 
for almenheden.  

 § 2. Lovens beføjelser skal tillige an-
vendes med sigte på at bekæmpe sandflugt 
og forøge skovarealet samt på at genoprette 
vådområder, som skal medvirke til at for-
bedre vandmiljøet.  

Kapitel 2  
Generelle beskyttelsesbestemmelser 

Beskyttede naturtyper m.v. 

Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, 
strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v.  

 § 3. Der må ikke foretages ændring i 
tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på 
over 100 m2, eller af vandløb eller dele af 
vandløb, der af miljøministeren efter ind-
stilling fra kommunalbestyrelsen er udpe-
get som beskyttede. Dette gælder dog ikke 
for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i 
vandløb.  
 Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer 
i tilstanden af  
1)  heder,  
2)  moser og lignende,  
3)  strandenge og strandsumpe samt  
4)  ferske enge og biologiske overdrev,  
når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsam-
men eller i forbindelse med de søer, der er 
nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i 
sammenhængende areal. 
 Stk. 3. Der må heller ikke foretages æn-
dring i tilstanden af moser og lignende, der 
er mindre end 2.500 m2, når de ligger i for-
bindelse med en sø eller et vandløb, der er 
omfattet af beskyttelsen i stk. 1.  
 Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte 
regler om gødskning på arealer, som er be-
skyttet efter stk. 2 og 3, herunder regler om 
mængden af gødning, der må tilføres disse 
arealer, og forbud mod gødskning.  

 § 4. (Ophævet).  
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Andre bestemmelser  
 § 5. Miljøministeren kan fastsætte reg-
ler om, at bestemmelserne i § 3, stk. 1-3, 
ikke skal gælde for nærmere angivne kate-
gorier af de pågældende naturtyper.  
 Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte 
regler om, at § 3, stk. 1-3, ikke skal gælde 
for diger, høfder, bølgebrydere og andre 
anlæg, som kræver tilladelse i henhold til 
lov om kystbeskyttelse.  

 § 6. Miljøministeren kan fastsætte reg-
ler, som beskriver og afgrænser de naturty-
per, der er nævnt i § 3, stk. 1-3. Ministeren 
kan endvidere fastsætte regler om bereg-
ning af arealstørrelse for de naturtyper, der 
er nævnt i § 3, stk. 1-3, og om, at naturlige 
søer i helt eller delvis offentligt eje eller 
bestemte typer af sådanne søer skal være 
omfattet af reglerne i § 3, stk. 1, uanset de-
res størrelse.  

 § 7. Miljøministeren kan fastsætte reg-
ler om registrering af de naturtyper, der er 
nævnt i § 3, stk. 1-3.  

Klitfredede arealer  
 § 8. Der må ikke foretages ændring i 
tilstanden af klitfredede arealer. Der må 
ikke etableres hegn, og arealerne må ikke 
afgræsses. Der må ikke placeres camping-
vogne og lignende. Der må heller ikke fo-
retages udstykning, matrikulering eller are-
aloverførsel, hvorved der fastlægges skel.  
 Stk. 2. Følgende arealer er klitfredede:  
1) Strandbredden langs Skagerrak og Ve-

sterhavet,  
2) arealet mellem klitfredningslinjen og de 

strandbredder, der er nævnt i nr. 1,  
3) arealer, der er klitfredede efter den tid-

ligere lovgivning om sandflugtens be-
kæmpelse, og  

4) arealer, der er klitfredede efter ministe-
rens beslutning, jf. § 9. 

  Stk. 3. Klitfredningslinjen er fastlagt 
ved miljøministerens bestemmelse efter de 
hidtil gældende regler.   

 Stk. 4. Klitfredningslinjen er registreret 
i matriklen og noteret i tingbogen. 
  Stk. 5. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke 
for  
1) foranstaltninger til dæmpning af sand-

flugt, der udføres efter § 53,  
2) landbrugsmæssig drift, herunder græs-

ning, på arealer, der hidtil lovligt har 
været udnyttet landbrugsmæssigt, bort-
set fra tilplantning,  

3) sædvanlig hegning på de i nr. 2 nævnte 
arealer,  

4) genplantning af skovarealer og beplant-
ning i eksisterende haver, 

5) havneanlæg og de arealer, der ved lo-
kalplan er udlagt til havneformål,  

6) mindre vedligeholdelsesarbejder på 
bygninger, herunder udskiftning af vin-
duer og tage m.v., når bygningshøjden 
ikke derved forøges eller kun forøges i 
ubetydeligt omfang, og  

7) byggeri, der er erhvervsmæssigt nød-
vendigt for den pågældende ejendoms 
drift som landbrugs- eller skovbrugs-
ejendom eller for udøvelsen af fiskeri-
erhvervet, og som opføres i umiddelbar 
tilknytning til eksisterende bygninger. 
Der kræves dog miljøministerens tilla-
delse, for så vidt angår de nævnte byg-
ningers nærmere beliggenhed og ydre 
udformning.  

 Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte 
regler om, at stk. 1 ikke skal gælde for nær-
mere angivne arter af anlæg, der tillige ve-
drører søterritoriet. Tilsvarende gælder for 
diger, høfder, bølgebrydere og andre an-
læg, som kræver tilladelse i henhold til lov 
om kystbeskyttelse.  
 Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte 
regler om anvendelse af de klitfredede are-
aler, herunder forbyde bestemte former for 
anvendelse.  

 § 9. Miljøministeren kan inddrage an-
dre arealer under klitfredning, hvis de lig-
ger inden for 500 m fra den inderste græn-
se af de strandbredder, der er nævnt i § 8, 
stk. 2, nr. 1.  
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 Stk. 2. Miljøministeren kan inddrage 
andre arealer end dem, der er nævnt i stk. 1 
og i § 8, stk. 2, under klitfredning, hvis eje-
ren fremsætter begæring herom, eller hvis 
ejeren ikke opfylder påbud efter § 53, stk. 
2, om dæmpning af sandflugt eller om be-
grænsning i anvendelsen af arealerne.  
 Stk. 3. Miljøministeren kan i særlige 
tilfælde ophæve klitfredning.  

 § 10. (Ophævet).  

 § 11. Miljøministeren kan for at fore-
bygge sandflugt give påbud om anvendel-
sen af klitfredede arealer og nedlægge for-
bud mod visse former for anvendelse.  
 Stk. 2. Miljøministeren kan nedlægge 
veje og stier på klitfredede arealer, hvis der 
er anden fornøden vejadgang til den ejen-
dom, nedlæggelsen vedrører.  
 Stk. 3. Der må ikke gives adgang til nye 
ejendomme ad veje, der fører over klitfre-
dede arealer.  

 §§ 12-14 a. (Ophævet).  

Beskyttelseslinjer 
Beskyttelse af kystområderne 

 § 15. Der må ikke foretages ændring i 
tilstanden af strandbredder eller af andre 
arealer, der ligger mellem strandbredden 
og strandbeskyttelseslinjen. Der må ikke 
etableres hegn, placeres campingvogne og 
lignende, og der må ikke foretages udstyk-
ning, matrikulering eller arealoverførsel, 
hvorved der fastlægges skel.  
 Stk. 2. Strandbeskyttelseslinjen er fast-
lagt ved miljøministerens bestemmelse ef-
ter de hidtil gældende regler.   
 Stk. 3. Strandbeskyttelseslinjen er regi-
streret i matriklen og noteret i tingbogen.  
 Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke 
for  
1) landbrugsmæssig drift bortset fra til-

plantning,  
2) genplantning af skovarealer og be-

plantning i eksisterende haver,  

3) sædvanlig hegning på jordbrugsejen-
domme,  

4) bestående forsvarsanlæg, der anvendes 
til forsvarsformål,  

5) havneanlæg og de arealer, der ved lo-
kalplan er udlagt til havneformål,  

6) mindre vedligeholdelsesarbejder på 
bygninger, herunder udskiftning af vin-
duer og tage m.v., når bygningshøjden 
ikke derved forøges eller kun forøges i 
ubetydeligt omfang,  

7) byggeri, der er erhvervsmæssigt nød-
vendigt for den pågældende ejendoms 
drift som landbrugs- eller skovbrugs-
ejendom eller for udøvelsen af fiskeri-
erhvervet, og som opføres i umiddelbar 
tilknytning til eksisterende bygninger. 
Der kræves dog miljøministerens tilla-
delse, for så vidt angår de nævnte byg-
ningers nærmere beliggenhed og ydre 
udformning, og  

8) kyststrækninger, der er klitfredede, jf. 
§§ 8 og 9.  

 Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte 
regler om, at stk. 1 ikke skal gælde for 
nærmere angivne arter af anlæg, der tillige 
vedrører søterritoriet. Tilsvarende gælder 
for diger, høfder, bølgebrydere og andre 
anlæg, som kræver tilladelse i henhold til 
lov om kystbeskyttelse.  

 §§ 15 a-d. (Ophævet).  

Søer og åer  
 § 16. Der må ikke placeres bebyggelse, 
campingvogne og lignende eller foretages 
beplantning eller ændringer i terrænet in-
den for en afstand af 150 m fra søer med en 
vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, 
der er registreret med en beskyttelseslinje i 
henhold til den tidligere lovgivning.  
 Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for  
1) foranstaltninger, der efter lov om vand-

løb er meddelt påbud om eller tilladelse 
til, 

2) gentilplantning af skovarealer og be-
plantning i eksisterende haver,  

3) bestående forsvarsanlæg,  
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4) havneanlæg og de landarealer, der ved 
lokalplan er udlagt til havneformål,  

5) driftsbygninger, der er nødvendige for 
jordbrugs- og fiskerierhvervene, og  

6) andre områder, der efter den hidtidige 
lovgivning har været undtaget.  

Skove  
 § 17. Der må ikke placeres bebyggelse, 
campingvogne og lignende inden for en 
afstand af 300 m fra skove. For privatejede 
skove gælder dette kun, hvis arealet udgør 
mindst 20 ha sammenhængende skov.  
 Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for  
1) bestående forsvarsanlæg,  
2) havneanlæg og de landarealer, der ved 

lokalplan er udlagt til havneformål,  
3) driftsbygninger, der er nødvendige for 

jordbrugs- og fiskerierhvervene, og  
4) andre områder, der efter den hidtidige 

lovgivning har været undtaget.  

Fortidsminder  
 § 18. Der må ikke foretages ændring i 
tilstanden af arealet inden for 100 m fra 
fortidsminder, der er beskyttet efter be-
stemmelserne i museumsloven. Der må 
ikke etableres hegn, placeres campingvog-
ne og lignende.  
 Stk. 2. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for  
1) landbrugsmæssig drift bortset fra til-

plantning,  
2) gentilplantning af skovarealer, der lig-

ger uden for det areal, der er beskyttet 
efter museumsloven, og beplantning i 
eksisterende haver og  

3) sædvanlig hegning på jordbrugsejen-
domme.  

 Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for fortids-
minder, der ikke er synlige i terrænet, samt 
for fortidsminder, der er nævnt i bilag 1 til 
loven.  

Kirker  
 § 19. Der må ikke opføres bebyggelse 
med en højde over 8,5 m inden for en af-
stand af 300 m fra en kirke, medmindre 

kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse 
i hele beskyttelseszonen.  

Kapitel 2 a 
Internationale 

naturbeskyttelsesområder 

Bevaringsforanstaltninger m.v. 
 § 19 a. Kommunalbestyrelsen skal 
iværksætte de foranstaltninger, som frem-
går af handleplanen til gennemførelse af 
Natura 2000-planen efter lov om miljømål 
m.v. for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder.  

 § 19 b. I internationale naturbeskyttel-
sesområder skal der inden iværksættelse af 
de aktiviteter, der er nævnt i bilag 2 til lo-
ven, gives skriftlig meddelelse herom til 
kommunalbestyrelsen med henblik på en 
vurdering af virkningen på området under 
hensyntagen til områdets bevaringsmål-
sætninger.  
 Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for skovbe-
voksede, fredskovspligtige arealer.  
 Stk. 3. En aktivitet, der er omfattet af 
forbuddene i § 3, § 8, § 15 eller § 18 eller i 
§ 28 i lov om skove, er ikke omfattet af stk. 
1. Det samme gælder aktiviteter, som i øv-
rigt kræver tilladelse efter naturbeskyttel-
ses-, miljø- eller planlovgivningen, eller 
hvis konsekvenser efter denne lovgivning 
er vurderet eller skal vurderes forud for 
iværksættelsen.  
 Stk. 4. Aktiviteten kan iværksættes, 
hvis kommunalbestyrelsen ikke senest 4 
uger efter modtagelsen af meddelelsen har 
truffet afgørelse om at ville foretage en 
nærmere vurdering af aktiviteten. Denne 
afgørelse gælder dog højst i 6 måneder, 
men kan i særlige tilfælde forlænges. Ved 
rettidig klage over en afgørelse efter 1. pkt. 
regnes fristen i 2. pkt. fra det tidspunkt, 
Naturklagenævnet har truffet afgørelse i 
klagesagen.  
 Stk. 5. Hvis aktiviteten ikke er iværksat 
senest 3 år efter meddelelsen, skal der gi-
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ves ny meddelelse efter stk. 1, hvis den 
herefter ønskes iværksat.  
 Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte 
nærmere regler om kommunalbestyrelsens 
vurderinger af meddelelser efter stk. 1.  

 § 19 c. Kommunalbestyrelsen kan ind-
gå aftale med ejeren eller brugeren af en 
ejendom i internationale naturbeskyttel-
sesområder om driften eller andre foran-
staltninger for at realisere Natura 2000-
planen.  
 Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan ændres, 
hvis parterne er enige herom og ændringen 
ikke strider mod Natura 2000-planens be-
varingsmålsætninger.  
 Stk. 3. En aftale efter stk. 1 kan omfatte 
andre arealer, hvis anvendelse kan bidrage 
til Natura 2000-planens opfyldelse.  

 § 19 d. Kommunalbestyrelsen skal på-
lægge ejeren af en ejendom i eller uden for 
internationale naturbeskyttelsesområder 
den drift eller de andre foranstaltninger, der 
er nødvendige for at realisere Natura 2000-
planen, hvis der ikke kan indgås aftale på 
rimelige vilkår efter § 19 c eller en allerede 
indgået aftale ikke overholdes.  
 Stk. 2. Det kan i en afgørelse efter stk. 1 
bestemmes, at forbuddene i §§ 3 og 15-19 
ikke skal gælde, i det omfang forholdet er 
reguleret af afgørelsen. Det kan endvidere i 
overensstemmelse med planloven og vand-
løbsloven bestemmes, at tilladelser, godken-
delser m.v., som er nødvendige for at gen-
nemføre de påbudte foranstaltninger, anses 
for meddelt ved afgørelsen efter stk. 1.  
 Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 skal an-
give, i hvilket omfang den træder i stedet 
for tilladelse m.v. efter reglerne i denne 
lov, planloven eller vandløbsloven.  

 § 19 e. Kommunalbestyrelsen skal i 
særlige tilfælde pålægge ejeren af en ejen-
dom i eller uden for internationale naturbe-
skyttelsesområder den drift eller de andre 
foranstaltninger, som af hensyn til Natura 
2000-planens bevaringsmålsætning er nød-

vendige for at undgå varig forringelse af 
naturtyper eller levesteder for arter eller 
betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for, hvis risikoen herfor ikke 
kan afværges med foranstaltninger på 
grundlag af Natura 2000-planen. Kommu-
nalbestyrelsen kan herunder beslutte, at 
rettidig klage ikke skal have opsættende 
virkning.  
 Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 finder 
reglerne i § 19 d, stk. 2 og 3, tilsvarende 
anvendelse.  
 Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 gælder, 
indtil den afløses af en aftale efter § 19 c 
eller en afgørelse efter § 19 d, dog højst i 6 
måneder, men kan i særlige tilfælde for-
længes.  

 § 19 f. Indtil der foreligger en endeligt 
vedtaget Natura 2000-plan, skal kommu-
nalbestyrelsen pålægge ejeren af en ejen-
dom i eller uden for internationale naturbe-
skyttelsesområder den drift eller de andre 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
undgå forringelse af naturtyper og leveste-
der for arter eller betydelig forstyrrelse af 
arter, som området er udpeget for, hvis det 
ikke kan afvente vedtagelse af Natura 
2000planen, og hvis sådan forringelse eller 
forstyrrelse ikke kan afværges gennem af-
tale eller på anden måde.  
 Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 finder 
reglerne i § 19 d, stk. 2 og 3, tilsvarende 
anvendelse.  
 Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 gælder, 
indtil den afløses af en aftale efter § 19 c 
eller en afgørelse efter § 19 d, dog højst 
indtil et år efter Natura 2000-planens ved-
tagelse.  

Erstatning  
 § 19 g. For det tab, som en afgørelse 
efter § 19 b eller §§ 19 d-19 f påfører en 
ejer, bruger eller indehaver af andre rettig-
heder over ejendommen, ydes der erstat-
ning.  
 Stk. 2. Spørgsmålet om eventuel erstat-
ning som følge af en afgørelse efter § 19 e 
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afgøres i forbindelse med aftale efter § 19 c 
eller endelig afgørelse efter § 19 d.  
 Stk. 3. Ved afgørelse om erstatning fin-
der reglerne i § 39, stk. 1, 2 og 4, § 43, § 
44, stk. 1, 3 og 4, § 45, § 47 og § 49, stk. 2, 
tilsvarende anvendelse med de fornødne 
modifikationer, idet kommunalbestyrelsen 
træder i stedet for fredningsnævnet.  

 § 19 h. Inden for rammerne af de bevil-
linger, der afsættes på de årlige finanslove, 
kan der efter ansøgning ydes tilskud til 
kommunalbestyrelsen fra staten til udgifter, 
med fradrag af eventuel medfinansiering 
fra anden side, som følge af kommunalbe-
styrelsens indgåelse af aftaler efter § 19 c 
og afgørelser efter § 19 b eller §§ 19 d-19 
f.  
 Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen 
indgår aftaler eller træffer afgørelser som 
nævnt i stk. 1 uden tilsagn fra staten om 
tilskud, afholdes udgifterne af kommunal-
bestyrelsen.  
 Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte 
nærmere regler om og retningslinjer for 
behandling af sager om tilskud.  

Kapitel 3 
Anlæg i det åbne land 

Offentlige anlæg 
 § 20. Offentlige anlæg i det åbne land 
skal placeres og udformes således, at der i 
videst muligt omfang tages hensyn til de 
landskabelige værdier og de øvrige interes-
ser, der er nævnt i § 1.  
 Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte 
regler om, at placering og udformning af 
nærmere angivne kategorier af offentlige 
anlæg skal godkendes af miljøministeren 
eller kommunalbestyrelsen.  

Friluftsreklamer  
 § 21. I det åbne land må der ikke an-
bringes plakater, afbildninger, fritstående 
skilte, lysreklamer og andre indretninger i 
reklame- og propagandaøjemed.  
 Stk. 2. Forbudet i stk. 1 omfatter ikke  

1) virksomhedsreklamer, som anbringes i 
umiddelbar tilknytning til virksomhe-
den, når de ikke virker dominerende i 
landskabet og ikke er synlige over store 
afstande,  

2) skiltning for virksomheder og for salg 
af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i 
et område, der i en lokalplan er udlagt 
som erhvervsområde, uanset at området 
ikke er udbygget. De nærmere regler 
herom fastsættes af miljøministeren,  

3) trafikpropaganda, der er godkendt af 
Rådet for Større Færdselssikkerhed,  

4) plakater, der opsættes i forbindelse med 
folketingsvalg, valg til kommunale eller 
andre offentlige råd eller folkeafstem-
ninger, og  

5) mindre oplysningsskilte vedrørende 
næringsdrift eller virksomhed opsat på 
egen ejendom eller ved indkørsel til 
egen ejendom fra nærmeste offentlige 
vej eller private fællesvej. De nærmere 
regler herom fastsættes af miljømini-
steren.  

 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilla-
de, at der anbringes reklamer på idrætsan-
læg.  

Kapitel 4  
Offentlighedens adgang til naturen 

Strande 
 § 22. Strandbredder og andre kyst-
strækninger er åbne for færdsel til fods, 
kortvarigt ophold og badning på arealer 
mellem daglig lavvandslinje og den sam-
menhængende landvegetation, der ikke er 
domineret af salttålende planter eller anden 
strandbredsvegetation. Adgang sker på eget 
ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en 
båd uden motor liggende på strandbredden. 
I perioden 1. april-30. september skal hun-
de føres i snor. Hunde skal altid føres i 
snor, hvor der er græssende husdyr. I peri-
oden 1. september-31. maj er ridning tilladt 
på den ubevoksede strandbred og direkte 
ned dertil, hvis der er lovlig adgang til 
stranden.  
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 Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke are-
aler, der inden den 1. januar 1916 er udlagt 
som have eller inddraget under en er-
hvervsvirksomhed, der drives på ejen-
dommen. Det samme gælder forsvarsanlæg 
og havneanlæg.  
 Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke 
forhindres eller vanskeliggøres.  
 Stk. 4. På privatejede strandbredder og 
kyststrækninger må ophold og badning ik-
ke finde sted inden for 50 m fra beboel-
sesbygninger.  

Skove  
 § 23. Skove er åbne for færdsel til fods 
og på cykel samt for ophold, hvis der er 
lovlig adgang dertil. Det gælder dog ikke 
for skovarealer, der er afmærket som mili-
tære anlæg. Adgang sker på eget ansvar. 
Hunde skal føres i snor.  
 Stk. 2. Offentlighedens adgang må ikke 
forhindres eller vanskeliggøres. Der må 
ikke opsættes usædvanlige hegn omkring 
skove.  
 Stk. 3. Ejeren kan forbyde adgang på 
dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, 
hvor der foregår intensivt skovningsar-
bejde.  
 Stk. 4. Enhver, der færdes i skoven på 
anden måde end tilladt, har pligt til at oply-
se navn og bopæl på forlangende af skove-
jeren eller dennes repræsentant.  
 Stk. 5. I privatejede skove må færdsel 
til fods og på cykel kun ske ad stier og ve-
je. Der er kun adgang fra kl. 6 til sol-
nedgang, og ophold må ikke finde sted in-
den for 150 m fra beboelses- og driftsbyg-
ninger.  
 Stk. 6. Ejeren af privatejede skove på 
mindre end 5 ha kan ved skiltning efter be-
stemmelserne i mark- og vejfredslovens § 
17 fastsætte indskrænkninger i offentlighe-
dens adgang.  
 Stk. 7. Reglerne i stk. 5 og 6 gælder ik-
ke for skove, der ejes af offentlige stiftel-
ser.  
 Stk. 8. Ejeren kan ved skiltning fastsæt-
te indskrænkninger i adgangen til cykling 

på stier, hvor cykling medfører særlige 
problemer. Kommunalbestyrelsen, for 
statsejede arealer miljøministeren, kan helt 
eller delvis tilsidesætte et sådant forbud.  
 Stk. 9. Ridning er tilladt ad private fæl-
lesveje, der fører igennem skove, medmin-
dre ejeren ved skiltning efter bestem-
melserne i mark- og vejfredslovens § 17 
helt eller delvis har forbudt adgangen til 
ridning. Kommunalbestyrelsen, for stats-
ejede arealer miljøministeren, kan i særlige 
tilfælde helt eller delvis tilsidesætte et så-
dant forbud.  
 Stk. 10. Reglerne i § 26 a gælder også 
for veje og stier i skove, der giver adgang 
til skovens øvrige vejsystem.  

Udyrkede arealer  
 § 24. Udyrkede arealer er åbne for 
færdsel til fods og ophold, hvis der er lov-
lig adgang dertil. Adgang sker på eget an-
svar. Hunde skal føres i snor.  
 Stk. 2. Ejeren kan forbyde adgang på 
dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, 
hvor der foregår intensivt landbrugsar-
bejde.  
 Stk. 3. Til privatejede, udyrkede arealer 
er der kun adgang fra kl. 6 til solnedgang. 
Ophold må ikke finde sted inden for 150 m 
fra beboelses- og driftsbygninger.  
 Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1, 1. punk-
tum, gælder ikke privatejede arealer, der i 
deres helhed er forsvarligt hegnede. Be-
stemmelsen gælder heller ikke de bræm-
mer langs vandløb og søer, som efter lov 
om vandløb skal holdes udyrkede, med-
mindre de grænser op til arealer, der er åb-
ne for offentlighedens adgang.  
 Stk. 5. Der er dog adgang til hegnede, 
udyrkede arealer, hvor der ikke er græs-
sende husdyr, gennem låger og led og over 
stenter eller lignende, såfremt der ikke er 
opsat skilte, der helt eller delvis forbyder 
denne færdsel. Ejeren kan opsætte sådanne 
skilte, hvis færdslen er til gene for den er-
hvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, 
hvis den i særlig grad generer privatlivets 
fred, eller hvis der er behov for beskyttelse 
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af dyre- og planteliv. Hvor hegningen eller 
skiltningen ikke er rimeligt begrundet, kan 
kommunalbestyrelsen påbyde hegningen 
eller skiltningen fjernet eller påbyde op-
sætning af låger, stenter eller lignende eller 
opsætning af skilte om adgangsmulighe-
den.  

Klitfredede arealer  
 § 25. Klitfredede arealer, jf. § 8 og § 9, 
er åbne for færdsel til fods og kortvarigt 
ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. 
Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal 
føres i snor. Den adgang til at medtage løse 
hunde og til ridning, der følger af § 22, stk. 
1, gælder også for den ubevoksede, klitfre-
dede strandbred.  
 Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder 
ikke for arealer, der dyrkes landbrugsmæs-
sigt.  
 Stk. 3. På privatejede, klitfredede area-
ler må ophold ikke finde sted inden for 50 
m fra beboelsesbygninger.  

Veje og stier  
 § 26. Adgangen til færdsel ad veje og 
stier i det åbne land kan, for så vidt angår 
færdsel til fods eller på cykel, af ejeren ved 
skiltning efter bestemmelserne i mark- og 
vejfredslovens § 17 kun helt eller delvis 
forbydes, hvis færdslen er til gene for den 
erhvervsmæssige udnyttelse af ejendom-
men, hvis den i særlig grad generer privat-
livets fred, eller hvis der er behov for be-
skyttelse af plante- og dyreliv. Adgang sker 
på eget ansvar.  
 Stk. 2. Ejeren kan på samme måde for-
byde cykling på stier, hvor cykling medfø-
rer særlige problemer, og færdsel ad pri-
vate enkeltmandsveje og -stier på dage, 
hvor der holdes jagt, eller hvor færdslen på 
grund af intensivt landbrugsarbejde kan 
være forbundet med fare.  
 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt 
eller delvis tilsidesætte et forbud mod gå-
ende og cyklende færdsel for gennem-
gående vejes og stiers vedkommende og i 
særlige tilfælde tilsidesætte et forbud mod 

ridning på gennemgående private fælles-
veje.  

 § 26 a. Nedlæggelse af gennemgående 
veje og stier, nedlæggelse af veje og stier, 
der i øvrigt fører til de naturtyper, der er 
omfattet af §§ 22-25, og nedlæggelse af 
veje og stier, der fører til særlige udsigts-
punkter, kulturminder og lignende, må tid-
ligst ske 4 uger efter, at ejeren har givet 
skriftlig meddelelse herom til kommunal-
bestyrelsen.  
 Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen 
ikke senest 4 uger efter modtagelsen af 
meddelelsen har truffet afgørelse om at 
ville foretage en nærmere vurdering af ve-
jens eller stiens rekreative betydning, kan 
nedlæggelsen iværksættes. Denne afgørelse 
gælder dog højst i 6 måneder, men kan i 
særlige tilfælde forlænges. Ved rettidig 
klage over en afgørelse efter 1. pkt. regnes 
fristen i 2. pkt. fra det tidspunkt, Naturkla-
genævnet har truffet afgørelse i klagesa-
gen.  
 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træf-
fe afgørelse om, at vejen eller stien ikke må 
nedlægges, såfremt vejen eller stien har 
væsentlig rekreativ betydning, og såfremt 
der ikke findes eller etableres tilfredsstil-
lende alternative adgangsmuligheder.  
 Stk. 4. Hvis nedlæggelsen af vejen eller 
stien ikke er iværksat senest 3 år efter 
meddelelsen, skal der gives ny meddelelse 
efter stk. 1, hvis vejen eller stien herefter 
ønskes nedlagt.  
 Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke, hvis ejeren 
kan godtgøre, at vejen eller stien udeluk-
kende er etableret som led i en aftale om 
fremme af offentlighedens adgangsmulig-
heder.  

Andre bestemmelser  
 § 27. Kommunalbestyrelsen, for stats-
ejede arealer miljøministeren, kan bestem-
me, at arealer, der er omfattet af §§ 22-26, 
helt eller delvis lukkes for offentlighedens 
adgang, hvis særlige forhold taler derfor.  

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse  

 9 

 Stk. 2. Miljøministeren kan forbyde of-
fentlighedens adgang på klitfredede area-
ler, hvor der er fare for sandflugt.  
 Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte 
regler om offentlighedens adgang til de 
arealer, der er omfattet af §§ 22-26.  
 Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte 
regler, hvorefter offentligheden sikres en 
videregående adgang til statsejede arealer 
end nævnt i §§ 22-26. Ministeren kan end-
videre fastsætte regler, hvorefter offentlig-
heden sikres en videregående adgang end 
nævnt i § 23 til skove, der ejes af kommu-
ner, folkekirken eller offentlige stiftelser. 
Der kan fastsættes regler om, at videregå-
ende adgang betinges af en afgift.  
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler 
om dækning af skader, der opstår som føl-
ge af offentlighedens adgang til private 
skove, udyrkede arealer samt veje og stier.  

Affald  
 § 28. På fremmed ejendom må der ikke 
uden ejerens tilladelse henkastes eller an-
bringes affald eller lignende.  

Sejlads  
 § 29. Miljøministeren kan fastsætte reg-
ler, hvorefter ikke-erhvervsmæssig sejlads 
og anden færdsel på søterritoriet og efter 
anmodning fra vedkommende kommunal-
bestyrelser på vandløb og søer forbydes 
helt eller delvis.  
 Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte 
regler om offentlighedens sejlads og anden 
færdsel på søer, der ejes af staten.  

Kapitel 5 
Beskyttelse af plante- og dyrearter m.v.  

 § 30. Miljøministeren fastsætter regler 
med henblik på at beskytte eller regulere 
udnyttelsen af vilde dyre- og plantearter, 
herunder regler om konservering, registre-
ring og mærkning af sådanne arter og dele 
og produkter af disse. Der kan herunder 
fastsættes regler om, at ministeren uden 
retskendelse kan lade udtage prøver af in-

divider af bestemte vilde dyrearter. Regler-
ne kan omfatte arter, der stammer både fra 
Danmark og fra udlandet.  
 Stk. 2. Miljøministeren iværksætter de 
bevaringsforanstaltninger, der er nødven-
dige for at sikre, at det ikke medfører en 
væsentlig negativ virkning for bevarings-
status for de arter, som er nævnt i bilag 3 til 
loven, når de utilsigtet indfanges eller slås 
ihjel. Bevaringsforanstaltninger iværksæt-
tes på grundlag af overvågning eller yder-
ligere undersøgelser.  
 Stk. 3. Miljøministeren iværksætter de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre, at indsamling i naturen af enheder af 
de vilde dyre- og plantearter, som er nævnt 
i bilag 4 til loven, og udnyttelsen heraf er 
forenelig med hensynet til at bevare disse 
arter.  
 Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler 
for at gennemføre foranstaltninger som 
nævnt i stk. 2 og 3.  
 Stk. 5. Miljøministeren kan bestemme, 
at den, der udnytter vilde dyre- og plantear-
ter erhvervsmæssigt, skal have autorisation 
hertil. Miljøministeren kan fastsætte regler 
om autorisationsordningen, herunder regler 
om, at autorisation kan nægtes eller tilba-
gekaldes.  
 Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte 
regler om kontrol med eller forbud mod 
indførsel af bestemte arter af vilde dyr, der 
frembyder risiko for mennesker.  

 § 31. Dyr, der ikke findes naturligt 
vildtlevende i Danmark, må ikke udsættes i 
naturen uden miljøministerens tilladelse. 
Dette gælder også for søterritoriet og fiske-
riterritoriet som fastlagt efter lov om Dan-
marks Riges fiskeriterritorium.  
 Stk. 2. Miljøministeren undersøger hen-
sigtsmæssigheden af at genindføre de dyre- 
og plantearter, der er nævnt i bilag 3 til lo-
ven, og som er naturligt hjemmehørende, 
når dette vil kunne bidrage til deres beva-
ring.  
 Stk. 3. Miljøministeren fastsætter med 
henblik på at værne naturen regler om ud-
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sætning af bestemte dyr, der ikke findes 
naturligt vildtlevende i Danmark.  
 Stk. 4. Miljøministeren fastsætter med 
henblik på at værne naturen regler om, at 
bestemte planter, som ikke findes naturligt 
vildtvoksende i Danmark, kun må udplan-
tes eller sås med særlig tilladelse.  

 § 32. Rørskær i perioden 1. marts-31. 
oktober må kun ske med tilladelse fra mil-
jøministeren.  

Kapitel 6  
Fredning 

Oversigt  
 § 33. Fredningsnævnet kan til vareta-
gelse af de formål, der er nævnt i § 1, gen-
nemføre fredning af landarealer og ferske 
vande efter reglerne i dette kapitel.  
 Stk. 2. Fredningsnævnets beslutning om 
fredning kan efter reglerne i § 43 indbrin-
ges for Naturklagenævnet. Naturkla-
genævnets beslutning om erstatning kan 
indbringes for Taksationskommissionen 
efter reglerne i § 45.  
 Stk. 3. En fredningssag kan rejses af 
miljøministeren, kommunalbestyrelsen el-
ler Danmarks Naturfredningsforening.  
 Stk. 4. Miljøministeren yder efter an-
modning bistand til fredningsnævnet, Na-
turklagenævnet og Taksationskommissio-
nen under disse myndigheders behandling 
af sager efter dette kapitel.  
 Stk. 5. For det tab, som en fredning på-
fører en ejer, bruger eller indehaver af en 
anden rettighed over en fredet ejendom, 
ydes der erstatning efter reglerne i § 39.  

Foreløbigt forbud  
 § 34. Miljøministeren eller kommunal-
bestyrelsen kan nedlægge forbud mod en 
anvendelse af en ejendom eller mod, at der 
retligt eller faktisk etableres forhold, som 
strider mod en påtænkt fredning.  
 Stk. 2. Forbudet skal meddeles de be-
rørte ejere og tinglyses på de pågældende 

ejendomme, og der skal foretages offentlig 
bekendtgørelse herom.  
 Stk. 3. Forbudet gælder fra offentliggø-
relsen heraf, og indtil der er foretaget of-
fentlig bekendtgørelse af et forslag til fred-
ning, jf. § 37, dog længst i et år.  

Fredningsnævn  
 § 35. Miljøministeren nedsætter to eller 
tre fredningsnævn i hver region.  
 Stk. 2. Miljøministeren fastlægger det 
geografiske område for hvert frednings-
nævn.  
 Stk. 3. Et fredningsnævn består af  
1) en formand, der skal være dommer, og 

som udpeges af miljøministeren,  
2) et medlem, der udpeges af miljømini-

steren, og  
3) et medlem, der vælges af kommunalbe-

styrelsen i den kommune, hvori det på-
gældende areal er beliggende.  

 Stk. 4. Samtidig med udpegning og valg 
af medlemmer udpeges og vælges en sup-
pleant for hvert medlem. Suppleanten for 
formanden skal være dommer.  
 Stk. 5. Formanden, dennes suppleant og 
det af ministeren udpegede medlem udpe-
ges for en periode, der bestemmes af mil-
jøministeren. Det medlem, der udpeges af 
kommunalbestyrelsen, vælges for den 
kommunale valgperiode.  
 Stk. 6. Indtil et nyt fredningsnævn er 
nedsat efter kommunalvalg, opretholdes 
nævnet med dets hidtidige sammensæt-
ning. Miljøministeren kan i øvrigt tillade, 
at dette nævn afslutter behandlingen af en 
verserende sag.  
 Stk. 7. Angår en fredningssag et områ-
de, der hører under flere fredningsnævn, 
henviser miljøministeren sagen til et af 
fredningsnævnene. Dette nævn tiltrædes da 
af de pågældende ministerudpegede og 
kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer af 
de andre nævn.  
 Stk. 8. Miljøministeren kan bestemme, 
at beføjelserne som formand under næv-
nets behandling af en fredningssag skal 
udøves af suppleanten for formanden, selv 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse  

 11 

om formanden ikke er forhindret i at delta-
ge i sagen.  
 Stk. 9. Miljøministeren kan bestemme, 
at beføjelserne som formand under næv-
nets behandling af en fredningssag skal 
udøves af formanden for et andet fred-
ningsnævn i regionen eller af dennes sup-
pleant, selv om formanden ikke er forhin-
dret i at deltage i sagen.  
 Stk. 10. Miljøministeren fastsætter en 
forretningsorden for fredningsnævnene.  
 Stk. 11. Vederlag m.v. til nævnsfor-
mændene betales af staten. Staten afholder 
udgifterne til fredningsnævnenes sekre-
tariater. Til de medlemmer, der er nævnt i 
stk. 3, nr. 2 og 3, ydes diæter, erstatning for 
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 
befordringsgodtgørelse m.v. efter reglerne i 
lov om kommunernes styrelse. Udgifterne 
betales af den eller de kommuner, som 
fredningssagen angår. Fredningsnævnet 
træffer afgørelse om fordelingen af udgif-
terne til det medlem, der er udpeget af mi-
nisteren.  

Behandling af fredningssager  
 § 36. En fredningssag rejses ved ind-
sendelse af et fredningsforslag til fred-
ningsnævnet. Forslaget skal indeholde 
fredningsbestemmelser for et nærmere an-
givet område, oplysning om matrikelbe-
tegnelsen for de ejendomme, der er omfat-
tet af forslaget, samt en redegørelse for for-
slagets baggrund.  
 Stk. 2. Fredningsforslag i og uden for 
internationale naturbeskyttelsesområder 
skal medvirke til at opfylde Danmarks in-
ternationale forpligtelser inden for disse 
områder.  
 Stk. 3. Fredningsforslag, der omfatter 
arealer inden for internationale naturbe-
skyttelsesområder, skal indeholde en re-
degørelse for, hvorledes fredningen vil 
medvirke til at opfylde Danmarks interna-
tionale forpligtelser inden for disse områ-
der.  
 Stk. 4. Fredningsforslag uden for inter-
nationale naturbeskyttelsesområder skal 

redegøre for, at fredningen ikke forringer 
naturtyper og levesteder for arter eller for-
styrrer arter inden for et internationalt na-
turbeskyttelsesområde, som området er ud-
peget for.  
 Stk. 5. Fredningsforslag skal ledsages af 
et budgetoverslag, der redegør for de for-
ventede omkostninger, der er knyttet til 
gennemførelsen af forslaget.  
 Stk. 6. Sagsrejser skal sende budget-
overslaget til udtalelse hos de myndighe-
der, der kan rejse fredningssag, jf. § 33, 
stk. 3. Udtalelserne, som skal afgives se-
nest 4 uger efter modtagelsen af overslaget, 
skal fremsendes til fredningsnævnet sam-
men med fredningsforslaget.  

 § 37. Fredningsnævnet foretager offent-
lig bekendtgørelse af sagens rejsning og 
sender fredningsforslaget til ejerne og bru-
gerne af de ejendomme, der omfattes af 
forslaget, til statslige og kommunale myn-
digheder, hvis interesser berøres af forsla-
get, samt til organisationer m.v., som anta-
ges at have en væsentlig interesse i forsla-
get.  
 Stk. 2. Når der er foretaget offentlig be-
kendtgørelse, må der ikke foretages noget, 
som strider mod de foreslåede fred-
ningsbestemmelser.  
 Stk. 3. Forslag til fredningsbestemmel-
ser, der indebærer indgreb i den aktuelle 
drift eller udnyttelse af en ejendom, har 
dog først virkning, når det er endeligt af-
gjort, at fredningen skal gennemføres, 
medmindre det fremgår af fredningsforsla-
get, at bestemmelserne skal have retsvirk-
ning, medens fredningssagen verserer.  
 Stk. 4. Medens fredningssagen verserer, 
kan fredningsnævnet træffe afgørelse om 
ophævelse af retsvirkninger af forslag til 
fredningsbestemmelser, når disse ikke an-
ses for nødvendige for at opfylde formålet 
med fredningen  
 Stk. 5. Under behandlingen af en fred-
ningssag afholder fredningsnævnet mindst 
et offentligt møde om sagen. Frednings-
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nævnet bekendtgør mødet på samme måde, 
som sagens rejsning blev bekendtgjort.  
 Stk. 6. Til et møde som nævnt i stk. 5 
indbyder fredningsnævnet i det mindste de 
i stk. 1 nævnte samt dem, der har fremsat 
anmodning over for fredningsnævnet om at 
blive indbudt til møde i den pågældende 
sag.  
 Stk. 7. Indsigelser imod eller ændrings-
forslag til et fredningsforslag samt krav om 
erstatning i anledning af fredningen skal 
fremsættes under et møde eller skriftligt 
over for fredningsnævnet.  

 § 37 a. Et fredningsforslag bortfalder, 
hvis fredningsnævnet ikke 2 år efter, at 
fredningssagen er rejst, har truffet afgørelse 
efter § 40, stk. 1.  
 Stk. 2. En fredningssag, der er bortfal-
det, kan inden 2 måneder efter, at den er 
bortfaldet, genfremsættes en gang på 
uændret grundlag efter reglerne i § 36 og 
skal derefter behandles efter reglerne i det-
te kapitel.  
 Stk. 3. Fredningsnævnet kan i særlige 
tilfælde inden udløbet af den frist, der er 
nævnt i stk. 1, beslutte at forlænge denne 
med op til 2 år.  

Fredningsbestemmelser  
 § 38. En fredning skal indeholde en be-
stemmelse om formålet med fredningen.  
 Stk. 2. I fredninger, der omfatter arealer 
inden for internationale naturbeskyttelses-
områder, skal det fremgå af formålet, at 
fredningen skal medvirke til at sikre en 
gunstig bevaringsstatus for arter og natur-
typer, som områderne er udpeget for.  
 Stk. 3. En fredning kan gå ud på beva-
ring af den nuværende tilstand eller tilveje-
bringelse af en bestemt tilstand, der her-
efter skal bevares, og den kan regulere of-
fentlighedens færdsel i området.  
 Stk. 4. En fredning kan indeholde de 
bestemmelser, herunder de påbud og for-
bud vedrørende arealernes anvendelse, der 
skønnes nødvendige, for at fredningsfor-
målet kan opnås.  

 Stk. 5. En fredning kan bestemme, at en 
fast ejendom eller en del af en fast ejendom 
skal afstås til det offentlige.  
 Stk. 6. Det kan i en fredning bestem-
mes, at forbudene i § 3 og §§ 15-19 ikke 
skal gælde i det omfang, forholdet er regu-
leret af fredningen.  
 Stk. 7. En fredning skal angive, i hvil-
ket omfang den træder i stedet for tilladelse 
m.v. efter reglerne i denne lov eller efter 
regler i anden lovgivning.  

 § 38 a. En fredning, der indebærer gen-
nemførelse af et naturgenopretningspro-
jekt, kan kun gennemføres, såfremt de 
myndigheder, der er ansvarlige for gen-
nemførelsen af projektet og afholder om-
kostningerne forbundet hermed, kan anbe-
fale fredningen.  

Erstatning m.v.  
 § 39. Fredningsnævnet fastsætter er-
statning til ejere, brugere og andre indeha-
vere af rettigheder over de fredede ejen-
domme for det tab, som fredningen påfører 
dem. Erstatning til andre end ejere og bru-
gere kan kun tilkendes, hvis krav om er-
statning er fremsat efter reglerne i § 37, stk. 
7. Der tilkendes ikke erstatning for fred-
ning af offentligt ejede arealer, medmindre 
den fredede ejendom er erhvervet med 
henblik på midlertidig besiddelse.  
 Stk. 2. Indeholder fredningsbestemmel-
serne et påbud til en offentlig myndighed, 
bestemmer fredningsnævnet, om der i den 
anledning skal ydes erstatning og med 
hvilket beløb.  
 Stk. 3. Gennemføres fredningen ikke, 
eller bortfalder forslaget efter § 37 a, kan 
fredningsnævnet efter anmodning tilkende 
en privat ejer eller bruger en godtgørelse i 
anledning af tab ved ikke at have kunnet 
udnytte ejendommen som hidtil i tiden 
mellem den offentlige bekendtgørelse af 
fredningsforslaget og beslutningen om, at 
fredningen ikke skal gennemføres.  
 Stk. 4. Erstatningsbeløb forrentes fra 
datoen for fredningsnævnets afgørelse, og 
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indtil erstatningen udbetales, med en årlig 
rente, der svarer til Danmarks National-
banks diskonto.  
Under særlige omstændigheder kan fred-
ningsnævnet fastsætte et andet begyndel-
sestidspunkt for forrentningen.  

Fredningsnævnets afgørelse  
 § 40. Fredningsnævnets behandling af 
en fredningssag afsluttes med, at nævnet 
træffer afgørelse om, hvorvidt fredningen 
skal gennemføres, idet nævnet i så fald 
fastlægger fredningens geografiske ud-
strækning og fastsætter nærmere fred-
ningsbestemmelser for området, jf. § 38, 
samt afgør erstatningsspørgsmål m.v., jf. § 
39.  
 Stk. 2. Fredningsnævnet foretager of-
fentlig bekendtgørelse om sagens afgørelse 
og sender afgørelsen til dem, der har fået 
fredningsforslaget tilsendt, jf. § 37, stk. 1, 
samt til enhver, der under sagen har givet 
møde for nævnet eller har fremsat ønske 
om underretning om sagens afgørelse.  
 Stk. 3. Fredningsnævnet lader fred-
ningsbestemmelserne tinglyse på de pågæl-
dende ejendomme.  

 § 41. Når der er sket offentlig bekendt-
gørelse efter § 40, stk. 2, skal fredningsbe-
stemmelserne overholdes af alle og enhver.  
 Stk. 2. Hvis fredningsnævnets afgørelse 
er en afvisning af at gennemføre frednin-
gen eller begrænser fredningsområdet eller 
fredningsbestemmelserne i forhold til for-
slaget, opretholdes forslagets retsvirkning 
efter § 37, stk. 2, indtil Naturklagenævnet 
har truffet afgørelse i sagen. Hvis fred-
ningsnævnets afgørelse ikke skal efterprø-
ves af Naturklagenævnet ifølge § 42 og 
ikke påklages efter § 43, stk. 1, bortfalder 
forslagets retsvirkning dog, når klagefristen 
efter § 43, stk. 3, er udløbet.  
 Stk. 3. Hvis der ved fredningen sker 
afståelse efter § 38, stk. 5, bortfalder alle 
rettigheder til eller over det afståede, med-
mindre andet bestemmes i nævnets afgø-
relse. Ved afståelse af en del af en ejendom 

påhviler det den myndighed, som arealet 
afstås til, at sørge for udstykning eller are-
aloverførsel og afholde de udgifter, der er 
forbundet dermed.  

Forelæggelse for Naturklagenævnet  
 § 42. Når den samlede erstatning og 
godtgørelse i anledning af en fredning 
overstiger 100.000 kr., skal Naturklage-
nævnet efterprøve fredningsnævnets afgø-
relse efter § 40, stk. 1, i dens helhed, uanset 
om afgørelsen påklages.  

Klage til Naturklagenævnet  
 § 43. Fredningsnævnets afgørelse efter 
§ 37, stk. 4, § 37 a, stk. 3, og § 40 kan på-
klages til Naturklagenævnet.  
 Stk. 2. Klageberettiget er  
1) ejere og brugere, der skal have afgørel-

sen tilsendt,  
2) enhver, der under sagen har givet møde 

for nævnet eller fremsat ønske om un-
derretning om sagens afgørelse,  

3) statslige og kommunale myndigheder, 
hvis interesser berøres af forslaget, 
samt  

4) organisationer m.v., som antages at ha-
ve en væsentlig interesse i forslaget. De 
dele af afgørelsen, der vedrører erstat-
ning efter § 39, stk. 1, eller godtgørelse 
efter § 39, stk. 3, kan dog kun påklages 
af den, der anser sig for berettiget til 
større erstatning eller godtgørelse, eller 
en myndighed, der skal udrede en del af 
erstatningen.  

 Stk. 3. Reglen i § 87, stk. 1, gælder og-
så for klage til Naturklagenævnet.  
 Stk. 4. Klage indgives skriftligt til Na-
turklagenævnet.  
 Stk. 5. I klager over fredningsnævnets 
afgørelse efter § 37, stk. 4, og § 37 a, stk. 3, 
skal Naturklagenævnet træffe afgørelse in-
den 8 uger efter modtagelse af klagen.  

 § 43 a. De midlertidige retsvirkninger 
af et fredningsforslag, jf. § 41, stk. 2, bort-
falder 2 år efter, at fredningssagen er ind-
bragt for Naturklagenævnet.  
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