
Pressemeddelelse   

Hjælp os med at forsvare Danmarks fredninger.    

                                 

 

 

 
Privatfoto: Søren Raarup, DN Struer 

 
30 personer mødte søndag eftermiddag op på Kabbel Hovedgård, for at støtte op om 

Danmarks Naturfredningsforenings ret til fortsat at måtte foreslå fredninger i Danmark 

sammen med Kommunerne og staten.                                                                                                                     

Anledningen er at Folketinget d. 24. januar skal behandle et forslag fra Dansk Folkeparti 

om at fratage Danmarks Naturfredningsforening denne ret til at måtte foreslå nye 

fredninger. 

Fredninger er enestående i naturbeskyttelsessammenhæng, fordi en fredning fastlægger 

rammerne for et områdes drift i princippet ud i al fremtid. Samtidig fastlægges 

bestemmelserne fra sag til sag nøje, så de passer til det enkelt områdes behov, som vi 

kender det fra f.eks. Kilen v.Struer by, Toftum Bjerge og Humlum Bakker, Åmøllekyst-

klinten, Kabbelbakkerne og Lemvig Sødal, Bovbjergklinten, Harboøre Tange og dele af 

Plet Enge samt Bøvling Klit og Krogshede Engene. Mange af disse fredninger er i øvrigt 

nu på vej til at blive en vigtig del UNESCO-geoparken. 

Siden 1937 har DN haft en særlig lovfæstet ret til at foreslå områder fredet, på linie med 

staten og kommunerne (tidligere også amterne). DN har været med ved hovedparten af de 

ca. 4000 fredninger, der er gennemført i Danmark. DN synes på vegne af vores128.000 

medlemmer, at vi fortsat er kvalificerede til at måtte foreslå at frede naturarealer, så vi kan 
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bevare dem for eftertiden til glæde for de arter, geologiske seværdigheder, udsigter, 

landskabstyper m.m. der er lige der, og som også bliver til glæde for vores børn og 

børnebørn.                                                                                                                                                      

Ejeren af Kabbel Hovedgård Kirsten Carstensen, der også er bestyrelsesmedlem i DN 

Lemvig bød velkommen og fortalte kort om Kabbelfredningen, der udgør ca. halvdelen af 

Hovedgårdens markarealer og som hun er så stolt over, at hun også har fredet 

Hovedgårdens bygninger.                                                                                                            

Formand for DN Lemvig Jens Johan Brogaard fremhævede i sin tale hvordan landskabet 

ud forbi Kabbel blev fredet på initiativ af lodsejere sammen med DN for at undgå flere 

parcelhuskvarterer, hvordan Sødalen blev fredet på initiativ af DN for at undgå en 

omfartsvej tværs over dalen og endelig i det store perspektiv ikke mindst DN´s aktive 

medvirken i at sikre nogle af vores nationale landskabsklenodier i dag såsom Skagens 

Gren, Møns Klint, Mols Bjerge og Himmelbjerget.                                                     

Næstformand Henrik Holm, DN Struer, fremhævede i sin tale de mange flotte fredninger, 

som er gennemført i Struer Kommune.                                                                                                                                                                                                                   

Herefter gik alle en tur ud i fredningen og nød det flotte landskab med lidt forklaring til. 

Arrangementet sluttede med lækre hjemmebagte boller, kage og varm the og kaffe. 
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