
 

Kapitel 2. Lovens formål  
Formålsbestemmelserne i §§ 1 og 2 afstikker rammerne for de hensyn, som lovligt kan og skal varetages 

ved administration af loven. 

 

Forholdet til plan- og miljølovgivning  

§ 1, stk. 1, er i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i lov om miljøbeskyttelse og lov om 

planlægning. Herved er det markeret, at det overordnede formål med disse love er det samme, og at de 

hver for sig udgør en del af en helhed. Bestemmelsen i naturfredningslovens § 1, stk. 2, nr. 4, om at bidrage 

til, at det menneskelige miljø ikke forringes ved forurening, er ikke gentaget udtrykkeligt i loven, men 

rummes nu af de brede rammer i § 1, stk. I. 

 

De hidtidige formål 

I § 1, stk. 2, er det fremhævet, hvilke formål det er hensigten at varetage med loven. De hensyn, som her 

opregnes, er dem, som hidtil er varetaget efter naturfredningsloven og naturforvaltningsloven. Under 

begrebet »naturvidenskabelige værdier« indgår også de geologiske interesser. I bestemmelsen præciseres 

det, at loven også tilsigter naturgenopretning. 

 

Beliggenhed 

I § 1, stk. 3, er det præciseret, at der ved lovens administration skal lægges vægt på den betydning, som et 

areal på grund af sin beliggenhed kan have for almenheden. Det er herved præciseret, at der fortsat vil 

kunne gennemføres fredninger af bynære arealer til sikring af navnlig rekreative interesser. 

 

Sandflugtsbekæmpelse 

Eftersom loven også erstatter lov om bekæmpelse af sandflugt, er det i § 2 udtrykkeligt præciseret, at dette 

hensyn også skal varetages ved loven. 

 

Forøgelse af skovarealet 

Endelig er det i § 2 nævnt, at formålet med loven også er at forøge skovarealet, således som det hidtil er 

fremgået af naturforvaltningsloven. 

Hensynet til naturen varetages i varierende grad også af anden lovgivning, f.eks. planloven, miljøloven, 

skovloven og råstofloven, jf. bl.a. vejledningens afsnit om den generelle beskyttelse af naturtyper m.v. 

Den direkte beskyttelse af pattedyr og fugle, der hører til den danske fauna, varetages af jagtloven, medens 

den direkte beskyttelse af andre vilde dyr og planter og den generelle beskyttelse af levesteder for vilde 

planter og dyr henhører under naturbeskyttelsesloven. 


