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Bestyrelsens beretning for 2020. 

Denne beretning er desværre præget af, at mange fysiske møder er blevet udsat eller aflyst, herunder 

årsmødet, der var planlagt til maj 2020 i Svendborg. Det betød, at vi afholdt en videogeneralforsamling den 

16. oktober. Vi har også afholdt bestyrelses-, udvalgs-, medlems- og andre møder på video. Nu glæder vi os 

til at se hinanden igen i den virkelige verden. 

På generalforsamlingen havde vi den glæde at byde velkommen til 3 nye medlemmer i bestyrelsen: Rudi 

Rusfort Kragh, Peter Tom-Petersen og Mette Lyhne. Ligeledes en varm velkomst til Margrethe Floryan som 

formand for Have- og Landskabsudvalget og Ole Kaae som formand for Planudvalget. 

Fredninger 

Der er i 2020 indsendt fredningsforslag på: Lægevillaen i Tommerup stationsby og Kådnersted på Als. Primo 

2021: Måneporten ved Stokkerup/Lyngby. 

I 2020 og starten af 2021 blev følgende af vores indstillinger fredet: Sonja Polls have og hus i Holte, 

kunstmuseet i Odense og Trinitatis Kirkeplads i København.  

Formand for Det Særlige Bygningssyn (DSB), Jens Toftgaard, har inviteret til diskussion om ny 

fredningsstrategi for de næste 10-15 år. Diskussionerne foregår i regi af DSB og sker inden for rammerne af 

den nuværende lovgivning, der er altså ikke lagt op til en ændring af fredningsloven.  

 

I første omgang gælder det om at få afdækket, hvor der er huller og mangler i fredningerne som bør 

dækkes? Jens Toftgaard har stort fokus på Nyere Tids Arkitektur. Karen Margrethe Olsen og Grethe 

Pontoppidan deltager i møderne. 

 

Det ingen hemmelighed at vi i By og Land finder, at alt for få bygninger og grønne områder bliver fredet. I 

særdeleshed, har vi brug for, at styrelsen og DSB tager hul på fredning af nyere tids arkitektur.  Vi synes 

også, at der, både hvad angår de ”selvstændige landskabsarkitektoniske værker” og de ældre bygninger, er 

for få fredninger. Det er ganske utilfredsstillende at vi mangler afgørelser på alt for mange af By og Lands 

fredningsindstillinger. Vi ser frem til at Styrelsen i 2021 prioriterer nye fredninger. 

 

Den positive nyhed er at Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet et fredningsforslag med 13 yderligere 

fredninger på Nyholm, flådens tidligere leje i København. Fredningsforslaget er i høring frem til august 

2021. Vi vil naturligvis udarbejde et høringssvar.  

Stor tak til medlemmerne for det store, faglige og indsigtsfulde arbejde og engagement, der lægges i 

udvalgenes arbejde for fredningssagen. Læs mere under rapporterne fra de enkelte udvalg. 

Også en tak skal rettes til Peter Hee, der repræsenterer By og Land i Det Særlige Bygnings Syn. 
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Landsforeningen ser frem til at fortsætte samarbejdet med enhedschef Merete Lind Mikkelsen og de øvrige 

medarbejdere i Slots- og Kulturstyrelsen.  

Hvem bestemmer udviklingen: Kommunerne eller investorer? 

Der er desværre mange eksempler på, at kommunerne har brug for bedre vejledning og en ekstern 

myndighed som kan stoppe nedrivninger og nybyggeri i områder, der er af særlig betydning for 

lokalområdet. Det kan f.eks. være i historiske bykerner- og kulturmiljøer, hvor de historiske- og 

arkitektoniske værdier er under pres eller helt forsvinder pga. alt for høje bebyggelsesprocenter, 

utilpassede bygningshøjder, dårlige materialer og dårlig arkitektur.  

Det skal være svært at ændre vedtagne kommuneplaner. Det går ikke, at kommunerne i et væk blot laver 

tillæg til kommuneplanerne således at lokalplaner kan omfatte byggerier som langt oversiger de bygge 

højder og bebyggelses- procenter, som de oprindeligt vedtagne kommuneplanen tillod.   

Vi foreslår derfor, at der indføres et armslængdeprincip og at der oprettes 8 regionale bygningskulturelle 

råd under Slots- og kulturstyrelsen som kan rådgive og vejlede kommunerne og, som i sidste ende, har 

beslutningskompetence til at stoppe nedrivninger, nybyggeri og ændringer på bygningsfacader.  

Bæredygtighed 

Det er vigtigt at understrege, at allerede byggede bygninger er det mest bæredygtige byggeri. Dem skal vi 

derfor passe på.  

Den mest bæredygtige måde at bygge nyt på, er at bygge med holdbare materialer, i god kvalitet og med 

solidt og godt håndværk.  

Landsforeningen vil sætte yderligere fokus på bæredygtigheds-dagsordenen i den kommende tid. Vi har i 

indlæg gjort opmærksom på at puljen til energirenovering ikke må isolere bevaringsværdier væk. At 

mindske CO2 udledningen er vigtigt, men det må ikke ske på bekostning af de bygningskulturelle værdier. 

Vi foreslår endvidere, at der etableres en national plan for opsætning af solcelleparker. Det er ikke fordi vi 

er modstandere af solcelleparker, men det må ikke ske på bekostning af de landskabelige værdier.  

Inspirationsmøde: Få styr på planerne 

Sekretariatet får mange henvendelser om planprocesserne i kommunerne. Det er en udfordring for mange 
af vores medlemmer. 
 
I august 2020 afholdt planudvalget derfor et inspirationsmøde i Odense med udgangspunkt i planloven og, 
hvordan lokalforeningerne og personlige medlemmer kan blive en attraktiv samarbejdspartner for 
kommunen og blive hørt, når det gælder. Det er vigtigt at kende processerne, mulighederne og aktørerne i 
kommune- og lokalplanlægning, og udvikle samarbejdet til gavn for kulturmiljøerne og den bedste og mest 
nænsomme bevaring af vigtige bygninger. 
 
Udvalget planlægger at gennemføre lignende inspirationsmøder på Sjælland. 
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Projekter og fondsansøgninger: 

”En fælles sag” 

Med økonomisk støtte fra Realdania, og hjælp fra konsulentfirmaet Ingerfair er der blevet lavet en 
organisationsundersøgelse af Landsforeningen. 
 
Gennem spørgeskemaundersøgelser og i møder er der blevet spurgt bredt om landsforeningen og vores 
aktiviteter blandt mange interessenter, der heldigvis har benyttet sig af muligheden for at ytre sig. Både 
medlemmer og ikke-medlemmer, fagpersoner og ildsjæle, organisationer og enkeltpersoner har givet deres 
besyv med i undersøgelsen. 
 
Deltagerne var generøse med både komplimenter, ærlighed og idéer til, hvordan arbejdet i fremtiden kan 
gøre bygnings- og landskabskulturen til ”En Fælles Sag”. 
 
Mere samarbejde og netværk, mere arbejde med kulturmiljøer og ’min by’ samt fokus på, hvordan bevaring 
er bæredygtig, er nogle af de anbefalinger, der er kommet ud af Ingerfairs analyse. 
 
Lige nu arbejder Landsforeningens bestyrelse på at konkretisere anbefalingerne til faktiske tiltag, til glæde 
for alle medlemmer og interesserede i sagen. Landsforeningen har derfor afholdt medlemsmøder i løbet af 
vinteren og foråret 2021. 
 
Fondsansøgninger:  

Have- og Landskabsudvalget lægger fortsat en stor indsats i formidlingen af de betydningsfulde haver og vi 

har søgte økonomisk støtte hos flere fonde til en udvikling og formidling af arbejdet.  

For 300 år siden, den 28. marts. 1721, underskrev Frederik den IV fire instrukser vedrørende oprettelsen af 

240 såkaldte rytterskoler som er en milepæl inden for dansk skolehistorie. Allan Tønnesen gør status over 

de 135 skoler som eksisterer den dag i dag i en bog som kommer senere i år. Vi har søgt støtte til udgivelse 

af bogen. 

 

Netværk for bindingsværk 

Netværk for Bindingsværk fortsætter formidlingen som en selvstændig forening i tæt samarbejde med 
Landsforeningen. 

Bestyrelsen for Foreningen, Netværk for Bindingsværk, består af formand Søren Hossy, Søren Vadstrup, Per 
Godtfredsen og Henriette Soja. 
 
Der er planlagt netværksmøde den 14. maj 2021 på Nyord og den 11-12. november 2021 afholdes den 
store Træstadskonference i Helsingør.  
 
Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet. 
 

Indsamling af gaver, landsforeningen er nu §8a-modtager 
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100 gaver á 200 kr. kræves der for at kunne anerkendes som §8a-modtager under ligningsloven. Igen i år 
lykkedes indsamlingen, så nu kan vi gnidningsfrit søge driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
Godkendelsen gør det muligt for gavegiverne at trække beløbet fra i SKAT.  

 
Det indsamlede beløb vil blive givet videre til et konkret istandsættelsesarbejde.  
 
Vi arbejder på at konkretisere indsamling af testamenterede gaver. 
 

Landsforeningen deltog i den offentlige debat 

Landsforeningen har ytret sig i landsdækkende aviser, på Facebook, i nyhedsbreve, i høringssvar og i direkte 
henvendelser til folketing og ministre. Emnerne har bl.a. været: 

 

- Indførsel af et armslængdeprincip i den kommunale plan- og byggesagsbehandling; 

- Byfornyelsesmidlerne;  

- Offentlig høring af planloven; 

- Sommerhusområder i kystnærhedszonen; 

- Bevaringsværdier skal ikke isoleres og renoveres væk; 

- Nyborg Slot; 

- Lovkrav om at kommunerne skal udpege bevaringsværdige bygninger og miljøer; 

- Pas på kulturværdierne når de almennyttige boliger renoveres. Kan din kommune passe på det 
almene? 

- Når mange har ansvar for at bevare industriminderne, ender ingen med at have ansvar;  

- Det skal være svært at ændre kommuneplaner.  

- Solcelleparker må ikke spolere vores bevaringsværdige landskaber. Vi har brug for en time out – og 
en tænkepause til at få en national planløsning på plads.  

 

Arkitekturens Dag 

Ligesom de foregående år opfordrer Landsforeningen lokale foreninger til at deltage i Arkitekturens Dag 

med arrangementer, der sætter fokus på bygnings- og landskabskulturen. Benyt endelig muligheden til at 

annoncere de lokale arrangementer på Arkitektforeningens hjemmeside.  

Rejser og udflugter. 

Rejser og udflugter er noget som vi gerne vil tilbyde vores medlemmer. Corona situationen har desværre 
betydet at rejser i 2020 og i 2021 er aflyst.  
 
En medlemsudflugt til St. Heddinge og Vemmetofte Kloster blev dog gennemført med Helge Torm og Sorø 
foreningen som arrangør.  
 
Vi vil forsøge at gennemføre en studierejse med temaet ”Baushaus” byggeri i Berlin og Dessau med Helge 
Torm og Ole Kaae som rejseguider og en studierejse til Umbrien/Italien med Thomas Roland som rejseguide 
i 2022. 
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Vi annoncerer gerne lokalforeningers udflugter og besøg i nyhedsbrev og på facebook.  
 
Bladet BY&LAND 

En stor tak til Helge Torm, som med vidende og kyndig hånd redigerer bladet By&Land.   

I marts nummeret 2020 var artikler om Svendborg og årsmødet og om Katrinedal på Møn. Juni 2020 var 

centreret omkring rådhuse 1830 – 1900 og museumshaver. September blandede bolsjer og december 2020 

blev et temanummer om verdensarv i det danske rige.  

Sekretariatet 

Vi har igen i år haft travlt og det gælder i særdeleshed også sekretariatet.  

Foråret var præget af flytning. Borgergade 111 stod/står foran en omfattende istandsættelse. Det betød, at 

alle lejere blev opsagt pr. 1. juni 2020. Vi har i samarbejde med Historiske Huse lejet baghuset i Borgergade 

111, hvor Landsforeningen har indrettet kontor- og mødelokaler på 1. sal. Lejemålet gælder frem til og med 

september 2021. Vi er glade for lokalerne og håber at vi kan fortsætte lejemålet efter september 2021.  

Mette Nørgaard har desværre valgt at opsige sin stilling ved udgangen af marts 2021, vi søger derfor en ny 

medarbejder. 

Ole Kaa har, som frivillig, udarbejdet mange høringssvar mm. Ole er nu formand for planudvalget. 

Tak for Nannas store arbejde og indsats på sekretariatet og for støtten til udvalgsformænd og -

medlemmers arbejde. 

 

 


