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Hillerød den 31. marts 2016 

 

Kommentarer til Gribskovs kommunes forslag til udviklingsstrategi 2016 og 

bæredygtighedsstrategi 2016-2021 

 

Nordsjællands Landboforening sender som interesseorganisation for landbrugere og landboere i 

Nordsjælland her kommentarer til de to fremlagte forslag til udviklingsstrategi og bæredygtighedsstrategi 

for Gribskov kommune. 

 

Vi anerkender og glæder os over, at byrådet i den overordnede planlægning for kommunens udvikling med 

bæredygtighedsprincippet for øje tager udgangspunkt i kommunens eksisterende kvaliteter. Bevidsthed om 

og anvendelse/udnyttelse af de nære kvaliteter og ressourcer har efter vores mening stor betydning i 

udviklingen af den robuste lokale samfundsøkonomi, som er en af kommunens målsætninger i den 

kommende planperiode.  

 

Det handler om at se mulighederne i det lokale og se de synergieffekter, der kan opstå i kølvandet på nye 

og måske skæve samarbejder. Byrådet og forvaltningen skal tilskynde til vækst og udvikling, bl.a. ved at 

have et højt serviceniveau og en udviklingsorienteret indstilling over for både det etablerede og det 

spirende erhvervsliv.  Muligheden fremfor begrænsningen skal være ledetråden i samarbejdet med 

erhvervslivet. Der er allerede gjort en stor indsats for erhvervslivet inden for de sidste år, som vi gerne vil 

benytte lejligheden til at udvise stor anerkendelse for.  

 

Det nære spiller en rolle i den lokale udvikling 

Den lokale involvering nævnes i bæredygtighedsstrategien som en væsentlig motivationsfaktor for 

gennemførelsen af strategierne. Deri er vi enige, og opfordrer i den forbindelse til at 

”decentralisere” de store borgermøder til lokale møder i de mindre bysamfund og i landzonen.  

Gribskov som en del af Greater Copenhagen Samarbejdet 

Gribskov kommune er en naturlig part i Greater Copenhagen samarbejdet, hvor kommunen skal bidrage 

aktivt til fremdriften af en sammenhængende storbyregion. Planlægning på tværs af kommunegrænser 

giver mange fordele bl.a. infrastrukturelt, miljømæssigt og økonomisk. 
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Landzonen og det åbne land er vigtig for Gribskov 

Det glæder Nordsjællands Landboforening at byrådet har fokus på at gøre kommunen til en attraktiv 

erhvervskommune, og at man også har fokus på det erhverv, som har sit udspring uden for bygrænsen.  

I en bæredygtig og robust lokalsamfundsøkonomi spiller det eksisterende landbrug i Gribskov en væsentlig 

rolle. Der ligger arbejdspladser i den lokale fødevareproduktion, i opretholdelsen af en varieret natur, i 

landbrugsturismen, i fødevareturismen, i produktionen af biomasse til bioenergi og i følgeerhvervene.  

Der er bæredygtighed i offentlig anvendelse og indkøb af lokale produkter, i samarbejder om grøn energi 

(vind, sol og biomasse) og i afsætningen af restprodukter til gødskning mm. Derfor er det vigtigt, at man 

bakker op om landbruget og sikrer erhvervets fremtidige udviklingsmuligheder. 

Som det anføres i strategierne kan erhvervsudvikling i det åbne land også finde sted i overflødiggjorte 

landbrugsbygninger og dække over mange typer af erhverv. Et aktivt erhvervsliv vil opretholde liv i 

landområderne, skabe arbejdspladser og tiltrække ressourcestærke, innovative og entreprenante borgere.  

 

Dertil kommer de rekreative og sundhedsfremmende oplevelser, som bl.a. ridesporten bidrager med uden 

for byzonen og som også er med til at skabe arbejdspladser. 

 

Turisme også i landbruget 

I Nordsjælland er der generelt et ønske om at udvikle turismeerhvervet. Også her spiller det åbne land en 

vigtig rolle, ikke blot med de gratis visuelle og sansemæssige oplevelser, der følger med at kunne færdes 

gennem både dyrkede og uopdyrkede landskaber, men også erhvervsmæssigt. I Gribskov kommune er der 

mulighed for at komme helt tæt på dansk landbrug, blive klogere på hvor fødevarerne kommer fra og købe 

de lokale varer – et tilbud som mange Gribskovborgere og turister benytter sig af og som der også i 

fremtiden skal være mulighed for.  Dertil kommer potentialet for hyggelige og ”autentiske” 

overnatningssteder, som bl.a. de overflødiggjorte landbrugsbygninger, kan danne rammen om.   

God tilgængelighed  

Tilgængeligheden til det åbne land og naturen ønskes forbedret bl.a. ved vidensdeling/informative 

aktiviteter og forbedret adgang. 

Der gøres allerede en stor indsats i Gribskov kommune for at formidle de ”lokale kvaliteter”, en indsats som 

ønskes styrket yderligere bl.a. ved at bringe lokal viden i spil i formidlingen og forbedre mulighederne for at 

benytte naturen. Nordsjællands Landboforening glæder sig over den lokale involvering, som kan sikre, at 

lokal viden bringes i spil til fordel for de bedste løsninger.  

Ved nyanlæg og ændring af stiforbindelser opfordrer Landboforeningen til tidlig involvering af berørte 

lodsejere, da det er fordrende for et godt og inspirerende samarbejde. 

Yderligere adgang kan f.eks. også foregå ved etablering af Spor i landskabet eller Skolespor www.spor.dk 

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. Skolespor er spor som etableres i samarbejde med 

den lokale skole.  

 

Sporene 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 
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vandrestier på deres jord. Undervejs kan viden om det omkringliggende landskab og landbrug formidles. Et 

spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper, og ordet ”Landskab” skal således 

forstås i bred forstand. 

 

Miljø og Klima 

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

byrådet til at tænke i lokal bioenergi. Bl.a. halm eller anden biomasse 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.  

Biodiversitet 

 

I ønsket om at fremme biodiversiteten og viden om den eksisterende kan førnævnte Spor i Landskabet også 

være et redskab, som kan benyttes. 

 

 

Afslutningsvis vil vi blot nævne at vi i Nordsjællands Landboforening og erhvervsforeningen Gribskov 

Landbrug altid står til rådighed i dialogen om landzonens og landbrugserhvervets muligheder i Gribskov 

Kommune. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

                                          
 

Herdis Lindegaard Jespersen, formand           Søren Hansen, næstformand 

 

 


