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Bemærkninger til Planstrategi 2019 for Gribskov kommune 
 

Nordsjællands Landboforening fremsender hermed som erhvervs- og interesseorganisation for 
landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen bemærkninger til Gribskov kommunes forslag til 
planstrategi 2019.  
 
I Nordsjællands Landboforening er vores målsætning at: ”Det skal være attraktivt og bæredygtigt 
at leve på landet for os alle! Som forening bakker vi derfor op om strategier og retningsliner, der 
kan sikre en reel bæredygtig udvikling, der også holder økonomisk.  
 
Erhvervsudvikling 
Den planlagte planstrategi indeholder en række gode budskaber om at byrådet har vilje til at 
understøtte en udvikling, som også kan skabe ny vækst i landdistrikterne. Her har strategien særlig 
fokus på turisme og udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger. Vi kan se landbruget som 
aktiv medspiller. 
 
Gribskov har mange landbrugsaktiviteter - Vi ønsker derfor at strategien skal være mere 
udtrykkelig omkring byrådets visioner for at bevare og sikre arealer til den lokale landbrugs- og 
fødevareproduktion, hvor der også er plads til udvikling i fuldtidsbruget og deltidsbruget. 
 
Naturpolitik og Grønt Danmarkskort - Søg dialogen og udnyt den lokale viden  
Det dyrkbare areal er under pres fra mange sider: byudvikling, infrastruktur, fredninger, ny skov, 
grønt danmarkskort, klimasikring naturprojekter og andre arealreservationer.  Derfor skal vi passe 
på de arealer, som i dag er landbrugsarealer, og som også bidrager til de sanselige oplevelser i det 
åbne land. Vi mener, at Gribskov Naturpolitik kan være værktøjet, som skal søge at skabe balancen 
mellem interesserne, der kan sikre fremgang på alle områder og forebygge, at den ene velmente 
indsats spænder ben for den anden.  
  
Nordsjællands Landboforening opfordrer til, at der afsættes ressourcer og tid til at lave de 
nødvendige forundersøgelser ved naturudpegninger til f.eks. Grønt Danmarkskort og ved 
etablering af foranstaltninger til klimasikring. Derved sikres, at udgangspunktet er det rigtige og 
målet bliver opnåeligt. Lodsejerinddragelse er en anden vigtig præmis, som bør tænkes ind i 
Gribskov Naturpolitik. Lokal viden og mangeårige observationer er uvurdérlige og overstiger 
enhver models pålidelighed. 
 
Verdensmålene – husk mål 12  
Nordsjællands Landboforening anbefaler, at verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion 
indarbejdes i strategien. Dette verdensmål med undermål understøtter en reel bæredygtig 
udvikling. Tanken om cirkulær økonomi ligger også lige for i dette mål og målet vil kunne 
understøtte Byrådets overordnede mål og samtænkning af indsatserne. Delmålene i mål 12 (12-2, 



12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-8 og 12-B) lægger op til at borgerne involveres og motiveres til at tage 
ansvar og ejerskab. Delmål 12-7 promover bæredygtighed i offentlige indkøb og understøtter den 
offentlige indsats. 
 
Endelig synes vi, at et godt udgangspunkt for det fremadrettede arbejde og en 

adfærdsfærdsændring i en mere bæredygtig retning må være at kende til udgangspunktet. Har 

byrådet en nulpunktsmåling af hvordan Gribskov kommune allerede nu lever op til verdensmålene 

i dag? 

 

Task Force for bæredygtig udvikling 

Vi opfordrer kommunen til at fremme implementeringen af en bæredygtig omstilling ved at 

oprette en Task Force eller en bæredygtighedsenhed, der hjælper med samling af trådene, 

rådgivning, undervisning og anden servicering af kommunale enheder, herunder identifikation af 

eksisterende barrierer mod en bæredygtig forvaltning. 

Bæredygtighedskontoret skal arbejde ud fra en viden om, at den bæredygtige omstilling kræver en 

del udvikling og en høj aktivitet af både borgerne og administrationen.  

Opgaven om at motivere til den nødvendige omstilling går langt ud over den mere klassiske 

danske administrationsmodel, der går ud på at sørge for, at borgerne med deres aktiviteter holder 

sig inden for de restriktioner, der følger af lovgivningen på natur-, miljø- og klimaområdet. Derfor 

kan det være oplagt, at det i virkeligheden også kræver en opgradering af kompetencer inden for 

administrationen, så intelligente bæredygtige løsninger bliver fremmet i stedet for forhindret ved 

en kassetænkning, der kun har fokus på lovens bogstav uden at kunne administrere i lovenes 

formål.  

 

Nordsjællands Landboforening deltager gerne i debatter og events omkring bæredygtig omstilling. 
Vi har tillige uddannet en bæredygtighedskonsulent, som skal hjælpe vores medlemmer til at 
agere bæredygtigt (12-6).  
 
Naturligvis står vi til rådighed for en uddybende og opfølgende dialog.  

Vi ser frem til samarbejdet. 

Med venlig hilsen  
 
 
Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening 
 
 
Søren Hansen, Næstformand for Nordsjællands Landboforening 
 

 


