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Bemærkninger til forslag til kommuneplan Gribskov 2021-2033 

Nordsjællands Landboforening fremsender hermed som erhvervs- og interesseorganisation for 

landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen, herunder Gribskov kommune bemærkninger til 

forslag til kommuneplan 2021 - 2033. Bemærkninger er opdelt i indledende bemærkninger til den 

samlede kommuneplan samt specifikke bemærkninger til enkelte temaer.  

Om den samlede kommuneplan 

Nordsjællands Landboforening vil gerne anerkende Gribskov kommune for et velstruktureret og 

gedigent dokument med underliggende analyser og redegørelser.  

Vi savner dog en samlende politisk introduktion til kommuneplanen, hvor de overordnede 

politiske visioner for kommunens udvikling kommer til udtryk, og hvor det tydeligt fremgår, 

hvordan sammenhæng mellem visionerne fremlagt i planstrategien, og hovedstrukturer, temaer 

og retningslinier skal gå op i en højere enhed.   

Som erhvervsorganisation mener vi at erhvervslivet, herunder landbruget, skal vægtes tungere i 

hovestrukturen særligt under Grøn og Blå struktur.  

Selv om landbruget ud fra en traditionel definition og opfattelse beskæftiger et mindre antal 

borgere i Gribskov kommune, har landbruget og de aktiviteter, som har udspring fra 

landejendommene, stadig en vigtig funktion i kommunen og der ligger mange arbejdspladser i 

afledte og tilknyttede erhverv. 

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

fødevarer. 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 i Gribskov kommune sikre, at 

der fortsat er arealer med høj dyrkningsværdi og udviklingsmuligheder for landbruget. 

Erhvervet og ejendommene rummer et enormt potentiale for udvikling og innovation med flere 

arbejdspladser til følge. For blot at nævne et eksempel kan vi ligeså godt hente det dansk 

producerede protein fra markerne i Gribskov, som et hvilket som helst andet sted i Danmark og 

tilsvarende benytte landbrugsbygninger til forædling/produktion af fremtidens plantebaserede 

fødevarer.  
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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.   

Solceller og vindmøller er en del af fremtidens CO2 neutrale energiløsninger, og det skal der være 

plads til i landskabet og på byens tage. Her må lokalplaner, udpegninger og fredninger ikke 

spænde ben for de bæredygtige løsninger, som skal bære os ind i fremtiden. 

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

helheder og langsigtede perspektiver, da alt andet skaber usikkerhed for bedrifternes fremtidige 

planlægning, investering og udvikling.  Samtænkte strategier og planer på tværs af sektorerne 

giver et godt fundament for reel bæredygtig udvikling, som også inkluderer økonomisk vækst.  

Lydhørhed og dialog 

Som interesseorganisation for landbrugserhvervet sætter vi stor pris på den lydhørhed og 

konstruktive dialog, vi møder i samarbejdet med Gribskov kommune. Vi håber, at dialogen kan 

fortsætte fremover og vi kan kun opfordre til, at den i endnu højere grad rulles ud til den enkelte 

lodsejer.  Investeringen i den direkte dialog er givet godt ud – den skaber gensidig forståelse og 

ejerskab. 

Specifikke bemærkninger  
 

1.3. Erhverv 

Retningslinie 1.3.3  

Her angives at der i særlige tilfælde kan gives tilladelse til etablering af virksomheder, der er 

tilknyttet landbrug, fiskeri eller råstofudnyttelse. Ved den seneste revision af planloven blev 

muligheden for bl.a. at benytte overflødiggjorte landbrugsbygninger og andre overflødiggjorte 

bygninger til andet erhverv forbedret. Moderniseringen af Planloven havde bl.a. til hensigt at 

skabe forbedrede muligheder for vækst i landdistrikterne. Vi mener derfor at ”i særlige tilfælde” 

ikke er i overensstemmelse med Planlovens hensigt og derfor bør ”i særlige tilfælde” slettes.  

Muligheden for at benytte overflødiggjorte bygninger til andet erhverv skaber liv i 

landdistrikterne. 

2.1. Grønt Danmarkskort 

Nordsjællands Landboforening bakker op om en samlet naturplan for Gribskov kommune, under 

hensyntagen til at det fortsat skal være muligt at drive et lønsomt landbrugserhverv (jf. 

bemærkninger ovenfor) og at direkte dialog med lodsejerne er en del af den forudgående proces. 

Vi har bemærket og påskønner at naturprojekter kun kan igangsættes frivilligt og i dialog med 

lodsejerne. Nordsjællands Landboforening vil endnu engang opfordre til, at landbrugsjord i 

omdrift friholdes for udpegninger. Vi anbefaler, at benytte Fødevareministeriets markkort som 

administrationsgrundlag, da arealets omdriftsstatus er opdateret på disse kort. 
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Langs flere af de økologiske forbindelser er der udlagt en 500 m bufferzone. Det kan være svært at 

se den naturfaglige begrundelse for denne brede bufferzone. Hvis de naturlige forudsætninger 

ikke er til stede, er der ingen garanti for at ny natur med høj biodiversitet opstår. Tilsvarende er 

det bemærkelsesværdigt, at alle de store Naturområder er forbundet med en bred udpegning til 

Økologisk forbindelse. Den potentielle økologiske forbindelse over Holløse bredning indeholder 

også landbrugsarealer i omdrift.  

Nordsjællands Landboforening anbefaler derfor, at enhver udpegning og ethvert projekt 

gennemgår en faglig validering og konsekvensanalyse i dialog med lodsejerne inden stregerne 

tegnes.  

 

Retningslinie 2.1.5   

I retningslinie 2.1.5. er det angivet at Grønt Danmarkskort, så vidt muligt skal friholdes for byggeri 

og anlæg.  Når Grønt Danmarkskort også omfatter potentielle økologiske forbindelser og 

potentielle naturområder, som er arealer tilknyttet landbrug, mener vi, at der skal være mulighed 

for at opføre bygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbruget.  

3.1 Landbrug  

Jf. ovennævnte bemærkninger om landbrugets rolle og udviklingspotentiale kan Nordsjællands 

Landboforening tilslutte sig byrådets mål for Landbruget. 

I kommuneplanen er udpeget områderne: Særligt værdifulde landbrugsområder og områder med 

landbrugsinteresser. Ud fra den nuværende struktur og potentielle fremtidige struktur i 

jordbruget, bør udpegningen af ”særlig værdifulde landbrugsområder” udvides, så udviklings- og 

investeringssikkerheden i landbrugserhvervet opretholdes.  

 

Som nævnt kan moderne dansk landbrug med bæredygtig og lønsom fødevareproduktion gå 

fint i spænd med naturpleje, biodiversitet, klima- og miljøhensyn, men bæredygtig og lønsom 

fødevareproduktion kan ikke opretholdes på udmagrede, tilgroede eller forsumpede arealer.   

Vi stiller os gerne til rådighed for uddybende bemærkninger.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening 

 

 
 


