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24. 1. Lovens ikrafttrædelsestidspunkt 

Ifølge § 93, stk. 1, træder loven i kraft den I. Juli 1992. 

 

24.2. Love der ophæves 

Som omtalt indledningsvist er naturfredningsloven, sandflugtsloven og naturforvaltningsloven indarbejdet i 

loven, hvorfor disse tre love er ophævet samtidig med naturbeskyttelseslovens ikrafttræden, jfr. lovens § 

93, stk. 2. Opgaverne efter lov om stianlæg m.v. i Københavns-egnens grønne områder er løst. Loven er 

dermed blevet overflødig og er ophævet. Lov angående forbud mod at medtage løse hunde i Jægersborg 

Dyrehave m.v. har i mange år været overlappet af mark- og vejfredsloven, hvorfor også denne lov er 

ophævet. 

 

24.3. Ophævelse af strandfredningskommissionens deklarationer om 

bygningscensur 

Med naturfredningsloven af 1937 indførtes en regel om beskyttelse af en 100 meter bred zone ved 

kysterne, hvor der ikke måtte opføres bygninger. Fra denne hovedregel gjaldt en serie undtagelser, der 

spændte fra generelle bestemmelser til undtagelser tilvejebragt ved konkrete afgørelser. De sidstnævnte 

fremkom især ved en gennemgang af landets kyststrækninger, som Strandfredningskommissionen af 1937 

foretog i årene mellem 1937 og 1940. Ved denne gennemgang blev strandbeskyttelseslinien en del steder, 

hvor forholdene gjorde dette naturligt eller rimeligt, fastsat til mindre end 100 meter. Hvor denne 

reduktion fandt sted, fastsattes ofte ved tinglyste deklarationer, at Statsministeriet skulle censurere den 

eventuelle bebyggelse mellem 100-meter linien og den reducerede zone. I 1967 overførtes kompetencen til 

at træffe afgørelse efter de nævnte deklarationer til fredningsnævnene. 

En del bebyggelse i disse såkaldte censurzoner er placeret indenfor områder reguleret ved byplanvedtægt 

eller lokalplan, mens resten er beliggende i landzone og således omfattet af planlægningslovens 

bestemmelser om zoneinddelinger og landzoneadministration, herunder cirkulære om planlægning og 

administration af kystområderne. Derfor er censurbestemmelserne ophævet i lovens § 93, stk. 3. 



 

24.4. Hidtidige bekendtgørelser og cirkulærer bevarer deres gyldighed, indtil de 

ophæves eller afløses af nye forskrifter 

I lovens § 101, stk. 1, er der fastsat, at de administrativt fastsatte regler efter de love eller 

lovbestemmelser, der ophæves i § 93, stk. 2, forbliver i kraft, indtil de afløses af nye regler efter 

naturbeskyttelsesloven eller eventuelt ophæves helt. Som bilag er angivet de landsdækkende 

bekendtgørelser og cirkulærer, der er udstedt i henhold til den hidtil gældende lovgivning, og som 

opretholdes også efter naturbeskyttelseslovens ikrafttræden. Det bemærkes, at herudover opretholdes alle 

de hidtidige lokalitetsorienterede bekendtgørelser f.eks. om videnskabelige reservater og om fredninger af 

statsejede arealer og søterritoriet efter naturfredningslovens § 60. Reservat- og 

fredningsbekendtgørelserne er opregnet i afsnit 12.14. 

 

24.5. Afgørelser efter de hidtidige regler bevarer deres gyldighed 

Det følger af lovens § 102, at afgørelser efter de hidtidige regler bevarer deres gyldighed, indtil der efter 

naturbeskyttelsesloven eller regler udstedt efter loven, træffes nye afgørelser. 

 

24.6. Verserende sager 

Spørgsmålet om, hvilke regler der skal anvendes for sager, der verserer på tidspunktet for lovens 

ikrafttrædelse, er behandlet i lovens § 103. 

I stk. 1 er det bestemt, at sager om tilladelser efter naturfredningsloven, der er modtaget af amtsrådet før 

ikrafttrædelsen af naturbeskyttelsesloven, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Dog gælder de 

nye regler i § 66, stk. 2, om bortfald af uudnyttede tilladelser også for sådanne tilladelser. 

Overgangsreglen i § 103, stk. 1, omfatter bl.a. de ved lovens ikrafttræden verserende sager om søer, 

vandløb, moser m.v. efter reglerne i naturfredningslovens §§ 43-43b. 

 

24.7. Andre overgangssager 

Gennemførelse af foranstaltninger m.v., der ikke hidtil har forudsat en tilladelse efter naturfredningsloven, 

men som omfattes af de udvidede generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelsesloven, kræver en 

dispensation, hvis den fysiske gennemførelse af foranstaltningerne sker efter den 1. Juli 1992. Dette 

gælder, uanset om beslutningen om gennemførelsen er truffet inden lovens ikrafttræden. 

 

24.8. Fredningsnævnets og Overfredningsnævnets beføjelser ifølge tidligere 

afgørelser 

I § 103, stk. 4, er fastsat, at de beføjelser, der tilkommer fredningsnævn i tidligere afgørelser om bygge- og 

beskyttelseslinier, offentlighedens adgang og friluftsreklamer, tilkommer amtsrådet. Endvidere er det i 



 

bestemmelsen fastsat, at de beføjelser, som tilkommer Overfredningsnævnet, nu tilkommer 

Naturklagenævnet. 


