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Uddybende bemærkninger til forslag til kommuneplan 2021  

 

Nordsjællands Landboforening fremsender hermed som erhvervs- og interesseorganisation for 

landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen, herunder Rudersdal kommune, uddybende 

bemærkninger til forslag til kommuneplan 2021. Bemærkninger er opdelt i indledende 

bemærkninger til den samlede kommuneplan samt specifikke bemærkninger til enkelte temaer. 

Bemærkninger fremsendes som opfølgning på høringssvar fremsendt 30. marts då. 

 

Indledende bemærkninger 

Ud fra det faktum, at den grønne omstilling er en af de største samfundsmæssige opgaver, vi står 

over for, finder Nordsjællands Landboforening det relevant, at Rudersdal kommune indtænker 

FN’s verdensmål i kommuneplanen med særlig fokus på 5 prioriterede verdensmål. Vi mener dog, 

at det ville være passende at medtage og indarbejde SDG nr. 12  ”Ansvarlig forbrug og 

produktion” i den kommunale planlægning.  Borgersamlingen er jo netop en aktivitet, som 

understøtter dette mål og hvor der er mulighed for at få inspiration til, hvordan den enkelte borger 

kan tage ansvar for egen bæredygtig adfærd. 

 

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

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

vindmøller er f.eks. 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 vigtigt, at byrådet 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 også skal sætte som mål for 

den kommunale planlægning, at underliggende strategier og handlingsplaner, skal understøtte 

hinanden.  Der kan med fordel indarbejdes et krydsoverensstemmelsestjek mellem planerne, så 

den ene plan ikke ophæver virkningen af den anden plan. Tilsvarende gælder for retningslinierne 

og hensigterne fremlagt i kommuneplanen. 
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Specifikke bemærkninger til de enkelte underafsnit og temaer 

Landzone  

Selv om landbruget ud fra en traditionel definition og opfattelse i dag kun beskæftiger få borgere i 

Rudersdal kommune, har landbruget og de aktiviteter, som har udspring fra landejendommene, 

stadig en vigtig funktion i kommunen.  Som det også anføres drives mange landbrug på deltid.  

 

Som landskabs- og naturforvalter og producenter af sunde fødevarer til resten af befolkningen, 

bidrager landbruget til kommunens attraktivitet og er med sine aktiviteter med til at opretholde de 

åbne arealer og understøtte den bæredygtige udvikling. 

 

Arbejdspladsen er det åbne land og der er selvsagt brug for jorden til at dyrke den mad, vi senere 

er mange om at spise. 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.   

Derfor må politik og planlægning sikre, at der fortsat er arealer med høj dyrkningsværdi og 

udviklingsmuligheder for landbruget og beslægtede aktiviteter i Rudersdal kommune.  

 

På flere punkter finder vi de angivne retningslinier meget stramme og kan frygte, at 

administration efter disse, som tidligere nævnt, kan blokere for gode hensigter om en reel 

bæredygtig udvikling.  

 

Landbrugsejendomme 

Det fremhæves i kommuneplanen, at Rudersdal kommune vil arbejde for, at der ikke må opføres 

boliger på over 350 m2. Planloven giver mulighed for opførelse af 500 m2 bolig, en størrelse som 

kan give plads til den moderne storfamilie eller 3 generationer under samme tag. 

 

Landboforeningen anerkender, at kommunen ønsker at fastholde og udvikle kulturarven, men vi 

mener, at hensynstagen til bevaringsværdige bygninger ikke må stå i et dominerende misforhold 

til den bæredygtige og erhvervsmæssige udvikling af landbruget uanset bedriftsstørrelse. 

Dyrevelfærdskrav i Hesteloven, miljø- og klimarigtig energihåndtering i driftsbygninger og 

stuehuse kan afstedkomme behov for ændring af eksisterende byggeri, nedrivning af 

utidssvarende bygninger og deraf opførsel af nye bygninger, som f.eks. ridehuse.  

 

Vi stiller os derfor også uforstående overfor den retningslinie, hvori det fremhæves, at der i 

ridehuse ikke må isættes glaspartier eller andet materiale, der kan medføre dominerende 

lyspåvirkning på omgivelserne.  Vi mener, at man skal kunne udnytte dagslyset, dermed kan man 

reducere energiforbruget og CO2 udledningen.  I stedet kan fremhæves, at vinduerne skal 

mørklægges om aftenen, således at der ikke skabes lysforurening. 
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Rudersdal ønsker at sikre naturværdierne på de lysåbne naturarealer ved afgrænsning eller 

høslæt. Ved afgræsning skal dyrene have mulighed for at søge læ i opstillede læskure. Ved 

placering af læskurene mener vi, at hensynet til dyrevelfærden vejer tungere end hensynet til den 

visuelle oplevelse af læskuret. 

 

Der er også opstillet retningslinier for dyrehegn og hegning omkring hestefolde. Retningslinien er 

meget rigid og kan hindre effektiv afgræsning. To tværgående tråde eller to tværgående brædder 

vil f.eks. ikke kunne holde et fårehold med lam inden for indhegningen, ligesom kødkvæg kan 

kræve tre eller flere tråde pga. af deres tykke pels.  

 

Natur og Landskaber  
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. Nordsjællands Landboforening anbefaler derfor, at enhver udpegning og ethvert projekt 

gennemgår en faglig validering og konsekvensanalyse inden stregerne tegnes. En dialog med 

berørte lodsejere er en forudsætning.  

 

Nordsjællands Landboforening anbefaler, at byrådet tilføjer at der i planlægningen i byzone og 

erhvervsområder indtænkes mere plads til natur, der kan virke som trædesten for dyr og planter. 

 

Målrettet naturpleje forekommer i dag på mange landbrugsejendomme i større eller mindre grad. 

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

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

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

udpegning.  

 

Vand og Klima 

 

Grundvand 

Alle uden undtagelse ønsker rent drikkevand. 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 meget vigtigt, at 

politikere og forvaltningen, lægger vægt på samarbejdet med vandværker, landmænd og 

virksomheder og naturligvis med udgangspunkt i fagligheden.  

 

Det glæder os også, at Byrådet har fokus på at det enkelte menneske skal gøres mere bevidst om 
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ansvaret for eget forbrug af midler både personligt, i husholdningen og i vedligeholdet af hus og 

have. 

 

Vandområder 

Spildevandshåndtering skal indgå i den grønne omstilling. Derfor kan vi kun bakke op om at 

regnvand og spildevand adskilles og at der sikres at der er den fornødne kapacitet til 

spildevandsrensning i kommunen, så urenset spildevand ikke ender i vandløb, søer og havmiljø. 

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

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. 

 

Klimasikring 

Vandets naturlige kredsløb er også igennem landzonen. Oversvømmelser og vandmættede 

rodzoner er i længden ikke forenelig med drift og brug af de åbne arealer. Ved udtagning af 

lavbundsjorde, skal man derfor sikre at vandafledningen fungerer på de arealer, som ligger 

opstrøms lavbundsarealerne.  

 

Vi stiller os gerne til rådighed for uddybende bemærkninger.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening 

 

 

 


