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Bemærkninger til forslag til Visionen for fremtidens Allerød  

 

Nordsjællands Landboforening er interesseorganisation for landbrugere og landboere i Nordsjælland og har 

nedenstående bemærkninger til det fremlagte forslag til ”Visionen for fremtidens Allerød”.  

 

Den fremlagte vision bobler af optimisme for Allerød kommune. Her er stærke og gode visioner for en 

udvikling, hvor nærhed og nærvær, bæredygtig vækst, ansvarlighed, natur og læring skal være fremtidige 

omdrejningspunkter i den kommunale planlægning. 

Tæt på naturen…Fordi vi ønsker en grøn bæredygtig udvikling 

Byrådet vil efterlade Allerød ”intakt” til fremtidige generationer (visionen s. 7). Vi foreslår, at ”intakt” 

ændres til ”i bæredygtig balance”, idet ”Intakt” opfattes som en statisk tilstand (og hvad er 

udgangspunktet?), medens  vendingen ”i bæredygtig balance” er dynamisk og netop vil afspejle visionen 

om ansvarlighed og bæredygtig vækst. 

Den største gruppe af kommunens areal- og naturforvaltere er jordbrugerne, landbrugserhvervet og de 

private lodsejere. Vi er de naturlige medspillere og vigtigste samarbejdspartnere i det åbne land, der 

allerede yder vigtige bidrag til at indfri Allerød kommunens ambitioner på en lang række områder. 

Balance mellem byudvikling, natur, biomasse- og fødevareproduktion og ejerinteresser 

Det dyrkbare jordareal er under pres fra mange sider: byudvikling, infrastruktur og forsumpning begrænser 

arealer. Dertil kommer fredninger, ny skov, naturprojekter, og diverse kommunale udpegninger.  

Disse interesser i det åbne land indskrænker det økologiske råderum for klimavenlig biomasse- og 

fødevareproduktion i Allerød kommune. Derfor skal vi passe på de arealer, som i dag er landbrugsarealer, 

og som også er et væsentligt bidrag til de sanselige oplevelser i det åbne land. Dette er særlig vigtigt at 

holde sig for øje ved planlægning i forhold til Det Grønne Danmarkskort, ved byudvikling og planlægning af 

infrastruktur, men også i fredningsbestemmelser og plejeplaner. 

 

Moderne landbrug er foreneligt med natur og fremme af den danske biodiversitet og vi vil gerne være 

frontløbere/deltagere på projekter, som kan fremme klimaindsatsen og den biologiske mangfoldighed. Det  

er dog en grundlæggende forudsætning for erhvervet, at jorden skal skabe værdi, og at der i arbejdet med 

naturfremme tages hensyn til nuværende og fremtidige produktionsmuligheder. Derfor er det vigtigt, at 

man allerede i visionen beskriver nærmere om råderummet for fødevareproduktion i spændingsfeltet 

mellem natur og ejerinteresser.   

 

På mange ejendomme store som små, er der allerede mange initiativer, som er med til at vedligeholde og 

øge den biologiske mangfoldighed. Dette bør værdsættes og anerkendes som en naturforbedrende indsats, 

idet småbiotoperne og oaserne også fungerer som trædesten for flora og fauna. Der er også 

”beplantninger” med flerårige afgrøder, som bidrager til lagring af kulstof i jorden, og vi ser bevidstheden 

øges, når det gælder opgradering til CO2 besparende teknologi, udstyr og belysning. – Vi er godt på vej. 
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På flere ejendomme er der også en betydelig biomasse- og fødevareproduktion, natur- og landskabspleje 
samt rekreative tilbud inden for ridning og jagt, ligesom børnehaver og skoleelever har mulighed for at 
komme helt tæt på med undervisning på ejendommene. 
 

Klimatilpasning 

Klimaforandringerne vedrører os alle, hvorfor der også skal være fokus på anvendelse af 
helhedsorienterede løsninger, der også ser på konsekvenser og løsningsmuligheder i landområderne. 
 
Vandafledningen vil her blive den store udfordring. Det giver sig selv: en vandmættet rodzone er ikke et 
godt udgangspunkt for plantevækst, uanset om det er på en mark eller i en have. Haver og marker afvander 
til vandløbene, men vandløbene kan ikke rumme de store og stigende mængder vand. Når vandet står højt 
i åen, er rodzonen i de omkringliggende marker også fyldt med vand. I efteråret 2017 var det synligt for 
enhver, at de store vandmængder gav problemer.  
 
Potentialet er stort 
Vi vil gerne udnytte potentialet for at skabe synergi mellem land og by endnu mere. Der er mange 
muligheder for samarbejdsflader, som kan bidrage og understøtte Visionen om Allerøds fremtid, hvis 
rammerne, retningslinierne og administrationen af disse lever op til byrådets egne ambitioner. De skal gå 
op i en højere enhed.  
 
Vi er altid til rådighed for en uddybende dialog med kommunen, og parat til at spille en aktiv rolle i 
samarbejdet med lodsejerne. 
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