
Mols Bjerge fredningen og naturnationalparker

Danmarks Naturfredning Syddjurs er af den overbevisning, at en udpegning af Mols Bjerge 
som en kommende Naturnationalpark, er i strid med de 2 gældende fredninger i området.
Det var DN Syddjurs overbevisning inden miljøministeren udpegede de 10 nye områder for 
kommende Naturnationalparker - og den opfattelse er stadig gældende. (Se åbne brev til Lea
Wermelin nedenfor)

Fundamentet for Danmarks Naturfrednings Foreninger er fredningerne – og bevarelsen af 
disse.

Vi henviser til en udtalelse i Nordjyske den 22.10.21 af Bent Jacobsen, viceformand i 
Naturklagenævnet. Vi anser ham, som værende en af de største eksperter herhjemme, når 
det gælder fredningssager.
Principielt er en fredning noget evigt, der ikke kan ændres. I sjældne tilfælde kan der dog 
ske ændringer, men det kræver en ny fredningssag, hvor formålet med fredningen 
respekteres efter en anlægslov i Folketinget.

Det skal være svært at ændre en fredning begrundet i, at skiftende politiske flertal eller 
modestrømninger ikke skal spille hasard med fredningerne.

Sympati for udvidet biodiversitet, begrunder ikke at fredninger ikke skal overholdes. 
Næste gang en fredning ønskes omgået eller ændret, drejer det sig måske om en sag, det 
politiske flertal er imod..

DN Syddjurs vil være vagthund og indgå i alle relevante arbejdsgrupper vedrørende 
Naturnationalpark Mols Bjerge, med det udgangspunkt, at alle forslag overholder de 
nuværende fredninger.
Hvor vi opfatter, at dette ikke er tilfældet eller det er i en gråzone, vil vi indbringe sagen for de
relevante organer.
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Knebel, den 28.03. 2022
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