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Bemærkninger til Naturstrategi 2022 - 2027  
Som erhvervs- og interesseorganisation for landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen har 

Nordsjællands Landboforening følgende bemærkninger til forslag til Naturstrategien 2022-2027.  

Nordsjællands Landboforening finder det vigtigt, at kommunen forholder sig aktivt til naturen og tabet 

af biodiversitet og bakker derfor op om, at der udarbejdes en naturstrategi, som naturligvis skal have 

et fagligt afsæt.   

Strategien har først en værdi, når der er afsat midler til at implementere initiativerne. Da 

økonomi ofte er en begrænsende faktor, vil det være oplagt at de foreslåede indsatser opsættes 

i prioriteret orden efter vigtighed eller effekt. Naturpleje og plejeaftaler bør prioriteres meget 

højt i alle indsatser. 

 

Nordsjællands Landboforening finder det ligeledes positivt, som det angives i indledningen til 

Naturstrategien: strategien og udmøntningen af denne skal Samtænkes med kommunens øvrige 

strategier. Samtænkte strategier kan sikre, at der ikke opstår konflikter med private eller offentlige 

interesser, eller sker begrænsninger af muligheder for udviklingen og vækst i kommunen. 

Helikopterperspektivet skal sikre den balance. 

I Nordsjællands Landboforening glæder vi os over samarbejdet omkring Faunastriberne og går gerne i 

yderlig dialog om dette. I den forbindelse vil vi gerne fremhæve at vores rådgivning nu også omfatter 

udvikling af urban biodiversitet. I forvejen er Agrovi stærkt profileret ved rådgivning omkring 

naturpleje og biodiversitet i og omkring dyrkningsfladen. 

Nordsjællands Landboforening anerkender initiativet om biodiversitetspuljen 2021 og opfordrer til at 

videreføre dette initiativ, der vil gavne naturbeskyttelsen. 

Visionen 
Mennesket i sig selv er også natur og mennesket er afhængig af naturen. Menneskelige aktiviteter har 

(altid) påvirket og vil også fremadrettet påvirke naturen - menneskelige aktiviteter sætter spor.  

 

Nordsjællands Landboforening mener derfor, at det enkelte menneskes bevidsthed og vilje til at drage 

omsorg for naturen, skal indarbejdes og være mere fremtrædende i strategien.  
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Viden og indsigt giver de bedste forudsætninger for bæredygtig dannelse og er der med fundamentet 

for, at vi kan handle ansvarligt.  Med dannelse hører også bevidstheden om og accepten af de 

dilemmaer og paradokser, som naturligt vil opstå af vores valg.   

 

Nordsjællands Landboforening opfordrer derfor til, at der i afsnittet ”Vision for vores natur” tilføjes: 

 

I Frederikssund kommune ønsker vi at udvikle og styrke borgernes forudsætninger for at 

agere bæredygtigt.  
 

Og det gør vi ved at: 

inspirere daginstitutioner, skoler, fritidsorganisationer, andre læringsfællesskaber, virksomheder, 

forretningsdrivende og interesseorganisationer til at sætte fokus på adfærden og forbrugets afledte 

effekter på natur, klima og miljø. 

 

Nordsjællands Landboforening bakker op om, at strategien (eller dele af denne) skal udmøntes ved at 

indgå partnerskaber med lodsejere, borgere m.fl. Vores erfaring er, at de bedste projekter er dem, hvor 

frivillighed, samarbejde og tæt dialog er udgangspunktet.  

 

Indsatsområder 

Jf. ovenstående forslag til tilføjelse kan et 5. indsatsområde være ”Bæredygtig dannelse” 

Naturen i Frederikssund kommune 

De forskellige naturtyper beskrives i overordnede termer. Vi finder det relevant for strategien hvis 

kapitlet ”Naturen i Frederikssund kommunen” også indeholder en faktabaseret beskrivelse af, hvad 

der særlig kendetegner de forskellige naturtyper i Frederikssund, gerne med eksempler på 

registrerede arter. 

Figurtekst figur 1 side 7: ”I de beskyttede områder findes en stor del af biodiversiteten…”   

Formuleringen er meget upræcis, fordi biodiversitet er en matematisk størrelse og  betyder 

mangfoldigheden af alle levende organismer og økosystemer uden at fortælle, hvad det er vi skal 

beskytte. Der kunne i stedet stå: I de beskyttede områder findes en stor del af de naturværdier, som 

vi gerne vil beskytte. 

Naturen på land  
Nyudpegninger er ingen garanti for, at en ny natur med høj biodiversitet opstår, hvis ikke 

forudsætningerne er til stede. Grundlæggende mener vi, at naturen skal udvikles fra eksisterende 

natur og på de arealer, hvor der er størst naturpotentiale. Vi kan se, at den linje også kommer til 

udtryk i strategien, hvilket vi finder positivt og anbefaler derfor, at enhver udpegning gennemgår en 

grundig faglig validering inden udpegningerne foretages samt at ethvert projektforslag analyseres 

grundigt.    

 

Privatejede naturområder og indsatser for privatejede naturområder 

Landmænd er Danmarks største naturforvaltere. Vores erfaring er, at der blandt landmænd er et stort 

ønske om at gøre en indsats for naturen og vel at bemærke gøre det rigtigt. Derfor er viden om 

biodiversitet og naturforvaltning vigtigt blandt lodsejerne og andre som skal varetage disse opgaver. I 

samarbejde med Landboforeningens rådgivning tilbyder andre kommuner informationsmøder, 

Naturtjek mv.  Denne anbefaling vil vi gerne give videre til Frederikssund kommune. 
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Landbrugslandet 

Ovenstående bemærkninger er også er gældende på de opdyrkede arealer i det åbne land, hvor der 

også er meget opmærksomhed på fortsat at udvikle nye dyrkningssystemer (fx. Conservation 

Agriculture) og anvende teknologier, der rummer muligheder for at tilgodese naturbeskyttelse og 

biodiversitet.  

Samtidig skal mulighederne i EU’s fælles landbrugspolitik (CAP-reformen) bringes i spil. Her vil der 

være mulighed og incitament for at iværksætte flere initiativer. 

Flere lodsejere iværksætter som del af driftsstrategien initiativer, som fremmer naturudviklingen.  

Interessen for at fortsætte initiativerne er til stede, men vi hører også, at lodsejere kan være 

tilbageholdende i bekymring for, at de bliver fastlåst og afskåret for udviklingsmuligheder på 

ejendommen.  Med andre ord kan lovgivningen spænde ben for yderlige naturtiltag. Er det rimeligt 

med nutidens tilgængelige teknologier og miljøkrav til byggeri mv? 

Vi opfordrer derfor Byrådet til at sikre, at naturindsatser og udpegninger ikke medfører beskyttelses 

og bufferzoner, der kan forhindre udvikling på de omkringliggende arealer. 

Trusler   

Vi finder det ikke rimeligt, at der under trusler fra landbrugslandet refereres til den 6. massedød.  

Den 6. massedød beskrives i videnskabelige artikler tilbage fra 2014 som tilbagegang af arterne i alle 

økosystemer og en tilbagegang foranlediget af menneskelig aktivitet. Hvis denne passus skal medtages 

i naturstrategien, er det relevant at medtage den i indledningen og uden ”i landbrugslandet” 

”På verdensplan er der tale om den 6. massedød, der blandt andet handler om tabet af talrige insektarter 

og smådyr, og denne tilbagegang påvirker hele den fødekæde insekterne og smådyrene indgår i.” 

(strategien side 16). 

Vand og kyster 
 

Søer og vandhuller 

Forslag til nye indsatser: 

Tilskud til oprensning af vandhuller kan anvendes som incitament for pleje af eksisterende vandhuller, 

hvor der er et stort naturpotentiale.  

Vandløb og vådområder 

Forslag til nye indsatser: 

Som ny indsats foreslås der i strategien, at der arbejdes for at fritlægge rørlagte vandløbsstrækninger. 

Hertil vil vi bemærke, at der altid skal være en helhedsvurdering forud for et projekt. Ofte har der 

været gode grunde for at rørlægge vandløbsstrækninger, f.eks. dybde under terræn eller ustabile 

jordbundsforhold. Princippet om omkostningseffektivitet påbyder at bruge offentlige penge der, hvor 

det giver mest natur pr. krone. 

Ved fremtidige revision af vandløbsregulativer er det vigtigt, at vandføringsevnen vurderes i forhold til  

klimaændringer og nødvendighed for afdræning samt brugerinteresser. Landbruget vil gerne deltage 

aktivt i processen.  
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Kyster og fjorde 
Forslag til nye indsatser  

Listen over indsatser, der kan være med til at forbedre vandmiljøet kan med fordel udvides til også at 

omfatte 

- Etabering af stenrev 

- Øge muslingebestanden 

Naturoplevelser 
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.  

 

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

gymnasieelevernes kendskab, indsigt og forståelse for sammenhængene i naturen. Som tidligere 

beskrevet stiller vi også gerne til rådighed med viden og udendørs læringsrum. 

 

Her vil vi gerne fortælle om lokal fødevareproduktion, dyrkningsformerne herunder bl.a. Conservation 

Agriculture, afgræsning, proteinafgrøder, robotter, satellitter, data og digitalisering og meget mere, 

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

 

Vi stiller os gerne til rådighed for uddybende bemærkninger.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening 

 

 
 


