Kapitel 15. Planlægning på naturbeskyttelsesområdet
Ingen lovpligtig 2. generationsfrednings planlægning
Loven indeholder, i modsætning til den hidtidige lovgivning, ingen bestemmelser om en fortsat regional
fredningsplanlægning.
Dette betyder, at amtsrådene, når der foreligger en godkendt fredningsplan udarbejdet efter de hidtidige
regler, ikke er forpligtede til at udføre yderligere særskilt fredningsplanlægning.
Fortsat registrering og planlægning
Det forudsættes imidlertid, at der gennemføres et fort sat arbejde med registrering af og planlægning for
varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, dels til brug for regionplanlægningen, herunder
opfølgningen af kystcirkulæret, jf. afsnit 13, dels til brug for administrationen af den nye lov.
Som eksempler på områder, hvor et opdateret planlægningsgrundlag kan være nyttigt, skal nævnes
friluftslivet, turismen og lovens kapitel 8 om naturforvaltning.
Regionplanerne skal i øvrigt indeholde retningslinier for en række forhold, der har tilknytning til
naturbeskyttelseslovens formål, jfr. planlovens § 6, stk. 3, nr. 7, 8 og 9.
Landsdækkende oversigter over fredningsinteresser
Naturbeskyttelsesloven giver fortsat ministeren beføjelse til at udarbejde landsdækkende oversigter over
fredningsinteresserne, jf. lovens § 68, stk. 2. På baggrund af det øgede internationale samarbejde, behovet
for udmeldinger til brug for amternes og kommunernes sammenfattende planlægning samt behovet for at
ajourføre grundlaget for varetagelsen af de opgaver, der ifølge loven påhviler ministeren, kan det
forventes, at der i samarbejde med amterne i de kommende år vil blive udarbejdet sådanne
landsdækkende oversigter.
1. generationsfrednings planer skal færdiggøres
Det følger af bekendtgørelse nr. 859 af 1988, der opretholdes jf. lovens § 10 1, stk. 1, at de fredningsplaner,
der efter de hidtidige regler skal udarbejdes af amtsrådene, »første generationsplanerne«, skal færdiggøres
og godkendes efter de hidtidige regler, (cirkulære nr. 26 af 7. februar 1980 samt cirkulære nr. 171 af 21.
oktober 1982 om fredningsplanlægning er således fortsat gældende).
Kravene tilfredningsplaner kan fraviges
I § 101, stk. 2, er angivet, at miljøministeren dog kan bestemme, at kravene til fredningsplanernes
tilvejebringelse og indhold kan fraviges i særlige tilfælde. Bestemmelsen i stk. 2 er imidlertid efter
Folketingsudvalgets betænkning ikke udtryk for et ønske om generelt at fravige dette krav, men tilsigter
alene at skabe mulighed for, at de opretholdte krav til første generationsplanerne i den konkrete situation
kan fraviges af miljøministeren. Dette kan f.eks. komme på tale, hvis regionplanlægningen, hvori
fredningsplanhensynene skal indgå, jf. § 6 1 planlægningsloven, sikrer varetagelsen af de hensyn, der ligger
bag opretholdelsen af kravene til fredningsplanlægningen. Bestemmelsen skal især tilgodese problemerne i
hovedstadsområdet, hvor der med nedlæggelsen af Hovedstadsrådet foreligger en ny situation.

