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Furesø Kommune,  

Center for By og Miljø, 

bme@furesoe.dk  

 

                                 

 

Hillerød 16. februar 2016 

Kommentarer til Plan- og Agenda 21 strategi 2016 i Furesø kommune 

Nordsjællands Landboforening har som interesseorganisation for landbrugere og landboere i Nordsjælland 

læst det fremlagte forslag til en plan- og Agenda 21 strategi og sender her vores kommentarer. 

 

Det fremlagte planforslag indeholder på det helt overordnede plan mange gode takter for den fremtidige 

udvikling i kommunen og for kommunens position og bidrag til Greater Copenhagen samarbejdet. Og det 

glæder os, at man i forslaget har fokus på det potentiale der ligger i landområderne og på hvordan 

landbruget og aktiviteterne på landejendommene kan støtte op om visionen for Furesø Kommune.  

 

Det åbne land  

Nordsjællands Landboforening kan støtte op om byrådets ønske om at skabe en mere blandet benyttelse i 

det åbne land, dog må udviklingen ikke ske på bekostning af en fortsat og tidssvarende udvikling af 

landbrugs- og fødevareproduktionen i Furesø kommune, uanset om produktionen er lille eller stor, 

konventionel eller økologisk.  

 

Landbrugs- og fødevareproduktionen er med sin multifunktionalitet bl.a. med til at sikre at det åbne land 

fortsat kan bibringe borgerne årstidsbestemte natur-og landskabsoplevelser. Mange af ejendommene i 

Furesø kommune tilbyder tillige borgerne rekreative- og sundhedsfremmende aktiviteter i form af 

ridesport, produktion af fødevarer, som kan købes lokalt, mv.  

 

En fremtidig planlægning for det åbne land bør derfor ikke lægge op til en zonering forbeholdt bestemte 

formål. En ejendoms udviklingspotentiale bør ikke begrænses eller i væsentlig grad afskæres fra det ejer- og 

behovsdrevne initiativ på grundlag af en for restriktiv arealreservering. 

 

Lokale fødevarer bidrager til en bæredygtig udvikling  

Furesø kommune har med produktion og leverance af lokale fødevarer en unik mulighed for at brande sig 

som en del af hovedstadsområdet spisekammer. Nærheden og kendskabet til fødevarernes oprindelse og 

produktionssted opfattes af mange borgere som en attraktivitet. Produktionen og anvendelsen af lokale 

fødevarer bidrager tillige 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 

dynamisk efter de aktuelle behov. 
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Boliger og erhverv på eksisterende landejendomme  

Byrådet vil undersøge om flere eksisterende landbrugsejendomme kan omdannes til boliger og 

bofællesskaber for flere familier, for på den måde at skabe bæredygtigt liv i landområderne. En tanke som 

landboforeningen kan tilslutte sig. Vi vil dog samtidig gøre opmærksom på, at det må ske under hensyn til 

kulturværdierne og karakteren af det åbne land, således at der ikke opstår nye små bysamfund omkring 

disse ejendomme. 

 

En kvalitet ved landområdet og landejendommene er, at der bl.a. er mulighed for at udnytte synergien ved 

at koble erhvervsliv og privatliv. Og det er en kvalitet og mulighed, som kan tiltrække entreprenante og 

ressourcestærke borgere til kommunen. Derfor bør kommunen i sin politik og administration være 

imødekommende overfor disse initiativer, ligesom der skal være mulighed for at udvikle og renovere 

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

registrering af bevaringsværdige ejendomme må derfor ikke begrænse anvendelsen og spænde ben for en 

tidsvarende udvikling. 

 

Særlig værdifulde landbrugsområder 

For at imødekomme de statslige mål om at varetage de jordbrugsmæssige interesser vil de Særligt 

Værdifulde Landbrugsområder få en større udbredelse i den kommende kommuneplan. For 

jordbrugserhvervet er alle landbrugsarealer værdifulde. Værdien af arealet beror på udnyttelsen af arealet 

og ikke nødvendigvis bonitet. Et fredet areal uden dyrkningsmæssige begrænsninger eller et område med 

rideinteresser kan således godt indgå som værdifuldt landbrugsareal. Især i de nordsjællandske kommuner 

er der ikke tilstrækkelig viden at hente til udpegningen i statsforvaltningens jordbrugsanalyser eller i 

kommunens Landskabskarakteranalyser til at foretage denne udpegning på et fagligt kvalificeret grundlag. 

Nordsjællands Landboforening vil derfor opfordre til, at man inddrager den lokale viden ved den næste 

udpegning.  

 

Planlægning i indre og ydre kiler 

I forslaget nævnes det som eksempel, at stutterier skal ligge i de ydre kiler, og at der i forhold til 

beskyttelsen af det åbne land ikke må etableres arealkrævende fritidsformål såsom ridecentre i de ydre og 

indre kiler.  Som beskrevet indledningsvis er Nordsjællands Landboforening af den opfattelse at 

planlægningen må udgå for den enkelte ejendom og det behov som opstår omkring denne. I flere tilfælde 

kan det give rigtig god mening at det åbne land byder på aktiviteter tæt på borgerne. F.eks. vil det være en 

fordel, hvis borgerne omkring de indre kiler ikke skal helt ud til de ydre kiler for at ride, men kan få 

tilbuddet i nærområdet. Hvis en ejendom i den indre kile kan være velegnet til stutteri, hvorfor så ikke lade 

muligheden stå åben og lade ejendommen være attraktiv for potentielle købere, dermed gives de 

omkringboende borgere også gode oplevelser.  

 

Retningslinjer ved realisering af det grønne Danmarkskort  

Byrådet fremhæver at man i forbindelse med realiseringen af det grønne Danmarkskort skal udarbejde nye 

retningslinjer i den kommende kommuneplan. 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.   
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Agenda 21 og 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. 

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 Nordsjællands Landboforening altid står til rådighed i dialogen om 
landzonens og landbrugserhvervets muligheder i Furesø Kommune. 
 
 
Med venlig hilsen  

 

                                        
Herdis Lindegaard Jespersen, formand                                             Søren Hansen, næstformand 
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