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Bemærkninger til Natur-, Miljø og klimapolitik 2030  

 

Nordsjællands Landboforening fremsender hermed som erhvervs- og interesseorganisation for 

landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen, herunder Allerød kommune, bemærkninger til 

Natur, miljø- og klimapolitik 2030. Bemærkninger er opdelt i indledende bemærkninger til den 

samlede politik og specifikke bemærkninger til de enkelte temaer. 

 

Indledende bemærkninger 

Nordsjællands Landboforening bakker op om en Natur, Miljø- og klimapolitik, hvor helhed og 

sammenhæng mellem temaerne er udgangspunkt for politikken.  

 

For Nordsjællands Landboforening og vores medlemmer er det vigtigt, at byrådet netop tænker i 

helheder og langsigtet planlægning, da alt andet skaber usikkerhed for fremtidig planlægning, 

investering og udvikling. Samtænkte strategier og planer på tværs af sektorerne vil give et godt 

fundament for reel bæredygtig udvikling.    

 

Vi mener derfor, at byrådet i den fælles politik også skal sætte som mål, at underliggende 

strategier og handlingsplaner, samt kommunens øvrige planer og strategier, skal understøtte 

hinanden.  Der skal altså indarbejdes et krydsoverensstemmelsestjek mellem planerne, så den 

ene plan ikke ophæver virkningen af den anden plan. Som eksempel kan nævnes at en indsats for 

klimaet med rejsning af skov nødvendigvis ikke gavner biodiversiteten. 

 

Landbrugets rolle 

Landbruget varetager en vigtig rolle, som landskabs- og naturforvalter og producenter af sunde 

fødevarer til resten af befolkningen. Arbejdspladsen er det åbne land og der er selvsagt brug for 

jorden til at dyrke den mad, vi senere er mange om at spise. Derfor må politik og planlægning 

sikre, at der fortsat er arealer med høj dyrkningsværdi og udviklingsmuligheder for landbruget i 

Allerød kommune.  
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Bæredygtig og lønsom fødevareproduktion kan i moderne dansk landbrug gå fint i spænd med 

naturpleje, biodiversitet, klima- og miljøhensyn, men bæredygtig og lønsom fødevareproduktion 

kan ikke opretholdes på udmagrede, tilgroede eller forsumpede arealer.   

 

Målrettet naturpleje forekommer i dag på mange ejendomme i større eller mindre grad. Vi hører 

også fra nogle lodsejere, at de er tilbageholdende med yderligere aktiviteter, fordi de er bekymrede 

for, at deres arealer gror ind i en beskyttelse, som hindrer udviklingsmulighederne på 

ejendommen. Denne uhensigtsmæssighed er vigtig at have for øje i den fremtidige planlægning. 

Vi anbefaler derfor at man ved fremtidige udpegninger tager udgangspunkt i den eksisterende 

værdifulde natur. 

 

Gennemgående i politikken lægges der vægt på samarbejde og dialog med borgere, 

erhvervsvirksomheder og lodsejer. Vores erfaring er, at de bedste projekter er dem, hvor 

frivillighed, samarbejde og tæt dialog er udgangspunktet. 

 

Specifikke bemærkninger til de enkelte temaer 

Tema 1 Bæredygtige bygninger og byrum 

Vi finder det positivt at kommunen har sat som mål at der i den fremtidige byudvikling indtænkes 

regnvandshåndtering og plads til natur, der kan virke som trædesten for dyr og planter.  

Tema 2 Klimaneutral energiforsyning 

I tema 2 nævnes, at byrådet vil indgå samarbejder, der kan understøtte borgere og virksomheders 

muligheder for at træffe bæredygtige energivalg og fremme deres mulighed for at indgå i lokale 

grønne energifællesskaber. Nordsjællands Landboforening finder intentionen spændende og 

opfordrer til, at der tænkes i synergi og strategiske fællesskaber ml. land og by, ml. 

erhvervsvirksomheder og boligejere osv. 

 

Byrådet skal være opmærksomme på, at fremadrettede handlingsplaner, retningslinier og 

naturudpegninger også skal give mulighed for, at den gode intention kan praktiseres. Solceller og 

vindmøller er en del af fremtidens CO2 neutrale energiløsninger, og det skal der være plads til i 

landskabet og på tagene. Her må lokalplaner, udpegninger og fredninger ikke spænde ben for de 

bæredygtige løsninger, som skal bære os ind i fremtiden. 

 

Under samme tema nævnes også, at spildevandshåndtering skal indgå i den grønne omstilling. 

Nordsjællands Landboforening opfordrer til, at recirkulation af næringsstoffer ml. land og by 

indtænkes. Samtidig må der skabes forståelse og ansvarsfølelse i den brede befolkning for 

nødvendigheden af denne recirkulation, som kan være fulgt af lugtgener. Derfor skal der bl.a. også 

arbejdes med løsninger, som kan forbygge generne. 

 

Tema 3 Helhedsorienteret vandforvaltning 

Nordsjællands Landboforening billiger, at Allerød kommune har fokus på helhedsorienteret 

vandforvaltning.  
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Under fokusområde 1 fremhæves at planlægning med udgangspunkt i det naturlige vandkredsløb 

skal medvirke til at klimasikre byerne til fremtidens regn. Her savner vi, at der også er fokus på at 

klimasikre det åbne land. Vandets naturlige kredsløb er også igennem landzonen. 

Oversvømmelser og vandmættede rodzoner er i længden ikke forenelig med fødevareproduktion i 

Danmark og trækker dermed grundlaget for en bæredygtig udvikling væk.  

 

Fokusområde 2 

Vi bakker op om en bæredygtig håndtering af spildevandet og henviser i øvrigt til kommentarerne 

om recirkulation af næringsstoffer under tema 2.  

 

Fokusområde 3 Rent drikkevand til fremtiden  

Alle uden undtagelse ønsker rent drikkevand og derfor skal vi huske og glædes over, at Danmark 

har noget af det reneste grundvand og drikkevand i verden, sådan skal det også være i fremtiden. 

Vi skal også huske på, at der i dag og med international anerkendelse er en ekstrem høj 

grundvandsbeskyttelse og lovgivning samt faglig godkendelsesprocedure og kontrol af, hvilke 

hjælpemidler, der må anvendes i f.eks. fødevareproduktionen.   

 

Vi finder det ekstremt vigtigt, at politikere og forvaltningen, som det skrives, lægger vægt på 

samarbejdet med vandværker, landmænd og virksomheder og naturligvis med udgangspunkt i 

fagligheden.  

 

Samtidig mener vi, at det enkelte menneske skal gøres mere bevidst om ansvaret for eget forbrug 

af midler både personligt, i husholdningen og i vedligeholdet af hus og have. 

 

Tema 4 Bæredygtigt forbrug og dannelse 

Vores afsluttende bemærkninger i tema 3 bærer os ind i dette tema. Faglig viden og indsigt er 

fundamentet for et bæredygtigt forbrug og dannelse. Med dannelse hører også bevidstheden om 

og accepten af de dilemmaer og paradokser som naturligt vil opstå af vores valg.  Den ene 

prioritering og hensyn kan påvirke det andet negativt.  

 

Som første mål nævnes, at byrådet vil fremme grønne indkøb – Hvad er grønne indkøb?  

 

Landbruget stiller sig gerne til rådighed som samarbejdspartnere, formidlere og værter for 

skoleklasser og andre. Her vil vi gerne fortælle om lokal fødevareproduktion, dyrkningsformerne 

herunder bl.a. Conservation agriculture, proteinafgrøder, robotter, satellitter, data og digitalisering 

og meget mere, som understøtter produktionen af de sunde fødevarer, som vi alle er afhængige af.  

 

Tema 5 og 6 Oplev naturen tæt på - Styrket natur i det åbne land 

At være ude i det fri kan byde på mange glæder og oplevelser, især hvis man har øje for og giver 

sig tid til at iagttage, hvad naturen og landskabet byder på.  

 

Byrådet har som mål at styrke naturen ved at skabe bedre, mere og sammenhængende natur.  

Forskningen peger på, at naturen og biodiversiteten udvikles bedst med afsæt i den eksisterende 

natur med lang kontinuitet og høj biodiversitet. Det er herfra, at arterne kan sprede sig. Med lang 

kontinuitet menes at arealerne har været uden for dyrkning i lang tid. Nyudpegninger er derfor 

ingen garanti for, at en ny natur med høj biodiversitet opstår, hvis ikke forudsætningerne er til 

stede. 
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I landbruget arbejder vi derfor på tværs af ejendomme og markskel og med afsæt i den 

eksisterende natur bl.a. med faunastriber og marknaturindsatser, som kan øge biodiversitet og 

naturværdien i landskabet.  

 

Nordsjællands Landboforening anbefaler derfor at enhver udpegning og ethvert projekt 

gennemgår en faglig validering og konsekvensanalyse inden stregerne tegnes. Som tidligere nævnt 

er det vigtigt for alle, at der forsat er åbne arealer, som kan dyrkes. Vi er afhængige af 

fødevareproduktionen. 

 

Vi synes at det er en spændende udvikling at byrådet vil samarbejde med bolig- og 

grundejerforeninger, private virksomheder m.fl. om naturvenlig drift af grønne fællesarealer. 

Hjørring kommunes arbejde på det felt kan måske inspirere. 

 

I Nordsjællands Landboforening kan vi kun bakke op om at øge befolkningen, herunder 

skoleelevernes kendskab, indsigt og forståelse for sammenhængene i naturen. Som beskrevet 

under tema 4 stiller vi også gerne til rådighed med viden og udendørs læringsrum. 

 

 

 

Vi stiller os gerne til rådighed for uddybende bemærkninger.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening 

 

 

 

 

Søren Hansen, Næstformand for Nordsjællands Landboforening 

 

 

 

 


