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Hillerød 25. januar 2016 

 

Kommentarer til planstrategiforslaget: Fremtidens Fredensborg Kommune 

 

Nordsjællands Landboforening har som interesseorganisation for landbrugere og landboere i Nordsjælland 

læst det fremlagte forslag til en planstrategi og sender her vores kommentarer. 

 

Vi vil gerne anerkende byrådet for den omfattende borgerinddragelse og lydhørhed, som har præget 

processen og er medvirkende til, at byrådet kan fremlægge et gennemarbejdet forslag. Samtidig glæder det 

os, at forslaget og udviklingsprojekterne omfatter såvel by som landområder, at det lægger op til 

samarbejde på tværs af sektorer og har fokus på både bosætning og service til erhvervslivet.  

Nordsjællands Landboforening kan tilslutte sig byrådets mål om at Fredensborg kommune skal bidrage 

aktivt til fremdriften af en sammenhængende storbyregion – planlægning på tværs af kommunegrænser og 

sektorer giver god mening. 

Potentialet i landområderne 

Landområdets kvaliteter og bidrag til kommunens attraktivitet fremhæves i forslaget og vi kan i vid 

udstrækning tilslutte os det beskrevne og støtter op omkring, at man bl.a. vil arbejde for en bedre 

mobildækning. Det glæder os at landområdets erhverv indtænkes i kommunens øvrige erhvervsudvikling,  

da landbrugserhvervet, også kombineret med øvrige erhverv, med deres tilstedeværelse er garant for et 

levende og aktivt landområde. 

 

Bygningsmassen 

Det nævnes i beskrivelsen at udviklingen i anvendelsen af landejendomme skaber et pres på landområdets 

landskabs- og kulturværdier og at det derfor øger behovet for, at udviklingen sker nænsomt og i respekt for 

historiske byggetraditioner, hvis landområderne skal bevare sine nuværende kvaliteter.  En kvalitet ved 

landområdet er jo bl.a. at der er muligfor at udnytte synergien ved at koble erhvervsliv og privatliv, og at 

det er med til at tiltrække entreprenante og ressourcestærke borgere til kommunen. En anden kvalitet er 

det opdyrkede agerland og landbrugsproduktionen, som med stor alsidighed og mange heste-ejendomme 

er bidragende til kommunens attraktivitet. Derfor skal der fortsat være mulighed for at udvikle og renovere 

bygningsmassen, således at den tager hensyn til de praktiske behov og lever op til gældende lovgivning. 
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Trafikale udfordringer 

Byrådet fremhæver som projekt, at man vil finde løsninger på de trafikale udfordringer i landområdet. I den 

forbindelse kan vi anbefale, at man i projektfasen involverer diverse interessenter for at tilgodese bl.a. 

erhvervslivets behov. Landbruget færdes med store og tidssvarende maskiner og det vil være fatalt for det 

fortsatte udvikling, hvis man planlægger trafikale løsninger, som ikke giver mulighed for denne færdsel. 

 

Spredningskorridorer 

Byrådet fremhæver som et tiltag at man ønsker at revidere kommuneplanens udpegede 

spredningskorridorer og landskabsstrøg. Nordsjællands Landboforening anbefaler, at man tager 

udgangspunkt i de eksisterende naturværdier. Å-løb, det åbne agerland med levende hegn, uopdyrkede 

kiler og vildtremiser, som er almindelige på mange landbrugsarealer samt græsningsarealer fungerer 

allerede som værdifulde spredningskorridorer for dyr, fugle og insekter.   

 

Adgangen til det åbne land 

Som konkret projekt frem mod 2020 beskrives det at byrådet ønsker forbedret adgang til det åbne land ved 

udbygning og nyetablering af div. stisystemer. Nordsjællands Landboforening opfordrer til, at man tidligt i 

planlægningsprocessen går i dialog med de private lodsejere, derved kan det sikres at lokal viden bringes i 

spil til fordel for de bedste løsninger.  Samtidig er tidlig involvering altid fordrende for et godt og 

inspirerende samarbejde. 

 

Vi vil samtidig gøre opmærksom på at Naturbeskyttelsesloven allerede giver gode muligheder for at færdes 

i naturen også på de private arealer, Yderligere adgang kan f.eks. foregå ved etablering af nye Spor i 

landskabet. Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af 

den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. 

 

Spor i Landskabet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den 

danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som 

etablerer vandrestier på deres jord. Et spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre 

naturtyper.  Ordet ”Landskab” skal således forstås i bred forstand. 

 

Lokale fødevarer bidrager til en bæredygtig udvikling 

Fredensborg kommunen har en unik mulighed for at være en del af hovedstadsområdet spisekammer med 

produktion og leverance af lokale fødevarer. Produktionen og anvendelsen af lokale fødevare bidrager til 

en bæredygtig udvikling bl.a. pga. den korte afstand. Med den lokale produktion følger der muligheder for 

oplevelser, turisme mv. Nordsjællands Landboforening vil derfor gøre opmærksom på, at det er vigtigt at 

give plads til at landbrugs- og fødevareproduktionen kan udvikle sig tidssvarende. 

 

Reduktion af CO2 

For at tilskynde til bæredygtig udvikling og en øget CO2 reduktion opfordrer Nordsjællands Landboforening 

byrådet til at tænke i lokal bioenergi. Bl.a. halm er en ressource, som produceres lokalt og som med fordel 

kan anvendes til lokal energiproduktion i større eller mindre skala. 
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Pt. findes der statslige støtteordninger ”VE til proces” som giver støtte til virksomheder, der konverterer 

deres procesvarme fra fossil energi til vedvarende energikilder.  

Afslutningsvis vil vi blot nævne at vi i Nordsjællands Landboforening altid står til rådighed i dialogen om 
landzonens og landbrugserhvervets muligheder i Hillerød Kommune. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

                                        
Herdis Lindegaard Jespersen, formand                                             Søren Hansen, næstformand 
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