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Bemærkninger til forslag til kommuneplan Hørsholm 2021 
Som erhvervs- og interesseorganisation for landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen har 

Nordsjællands Landboforening følgende bemærkninger til forslag til kommuneplan 2021. Bemærkningerne 

er opdelt i indledende bemærkninger til den samlede kommuneplan samt specifikke bemærkninger til 

udvalgte temaer.  

 

Om den samlede kommuneplan 

Som erhvervs og interesseorganisation glæder det os, at kommunalbestyrelsen ønsker at sikre den 

fortsatte bæredygtige udvikling af Hørsholm kommune. Ligeledes finder vi det positivt, 

kommunalbestyrelsen er opmærksom på at bæredygtig udvikling omfatter både social, økonomisk og 

miljømæssig bæredygtighed, og at kommunalbestyrelsen ønsker at kommunen som virksomhed, skal gå 

forrest og vise vejen i den bæredygtige omstilling.  

 

Vi vil gerne rette kommunalbestyrelsens opmærksomhed 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 alle 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.    

 

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

Hørsholm kommune, har landbruget og de aktiviteter, som har udspring fra landejendommene, stadig en 

vigtig funktion i kommunen som landskabs- og naturforvaltere, producenter af sunde fødevarer og 

omdrejningspunkt for bl.a. ridesportsaktiviteter. Som i generationer bidrager landbruget og 

landbrugsejendommene dermed fortsat til kommunens attraktivitet overfor ressourcestærke borgere.  

 

Det er bemærket, at kommunalbestyrelsen i dette kommuneplanforslag ikke har udpeget særlige 

værdifulde landbrugsområder. Vi mener, at kommuneplanen bør afspejle, at Hørsholm kommune gennem 

planlægning og administration vil sikre, at landbruget og landbrugsrelateret erhverv/aktiviteter har 

rammer for en tidssvarende udvikling med gode fremtidsperspektiver, uanset om virksomheden drives på 

fuldtid, deltid, traditionelt eller med en ny diversificeret produktionsgren eller servicefacilitet. Det vil være 

naturligt med en målsætning for dette i kapitel 6.  
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Specifikke bemærkninger 

 

6. Natur, landskaber og biodiversitet 
Kommunalbestyrelsens målsætning bør jf. ovenstående og i anerkendelse af at landbruget spiller en central 

rolle i plejen og bevarelsen af naturen og kulturlandskabet udvides til også at omfatte en målsætning om, 

at kommunen ønsker at realisere sine målsætninger i samarbejde med landbrugserhvervet og lodsejerne i 

kommunen.   

 

Nordsjællands Landboforening går gerne i dialog om dette og vil i den forbindelse gerne fremhæve at vi på 

rådgivningssiden har udvidet med rådgivning inden for urban biodiversitet. I forvejen er Agrovi stærkt 

profileret ved rådgivning omkring naturpleje og biodiversitet i og under dyrkningsfladen, via forskning og 

udvikling indenfor Conservation Agriculture. 

 

6.3 Lavbundsarealer 

6.3.2 

I kommuneplanen angives det, at Landbrugsdriften søges ekstensiveret på lavbundsarealer. Bæredygtig og 

lønsom produktion kan i moderne dansk landbrug gå fint i spænd med naturpleje, biodiversitet, 

grundvandsbeskyttelse, klima- og miljøhensyn, men bæredygtig og lønsom fødevareproduktion kan ikke 

opretholdes på udmagrede, tilgroede eller forsumpede arealer. 

6.4 Grønt Danmarkskort 

Som udgangspunkt mener vi, at naturen skal udvikles fra eksisterende natur og på de arealer, hvor der er 

størst potentiale. Nyudpegninger er ingen garanti for, at en ny natur med høj biodiversitet opstår, hvis ikke 

forudsætningerne er til stede.   

 

Nordsjællands Landboforening anbefaler, at enhver udpegning og ethvert projekt gennemgår en grundig 

faglig validering og konsekvensanalyse inden stregerne tegnes og projekter påbegyndes.  Det skal 

samtidig sikres, at projekter ikke vil medføre beskyttelses og bufferzoner, der kan forhindre udvikling på de 

omkringliggende arealer. Som tidligere nævnt, er det vigtigt for alle, at der forsat er åbne arealer, som 

kan dyrkes rentabelt. Vores erfaring er, at de bedste projekter er dem, hvor frivillighed, samarbejde og tæt 

dialog er udgangspunktet. 

 

For at højne naturkvaliteten og øge mængden af trædesten, hvor naturen kan udvikle sig fra, er det vores 

erfaring, at andre kommuner giver tilskud til oprensning af mindre vandhuller og moser. Dette forslag vil vi 

gerne give videre. 

 

6.5 Landbrug 

Som beskrevet indledningsvist, rummer landbrugsejendommene et stort potentiale for en diversificeret 

udvikling og benyttelse.  Samtidig er landbruget underlagt overordnede rammebetingelser, som til 

stadighed kræver tilpasning af produktionsapparat, bygninger mm. Nordsjællands Landboforening mener 

derfor, at en fortsat dynamisk og tilpasningsdygtig udvikling af landbruget ikke blot forudsætter, at de 

sammenhængende landbrugsområder bevares, men også kræver at landbruget tænkes ind i de øvrige 

temaer og at administration anvender en nuanceret og visionær tankegang.  

 

I det foreliggende planforslag er der ikke udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, med den 

begrundelse at alle landarealer i kommunen er værdifulde. Samtidig angives i planforslaget… ”Der vil dog 

til stadighed være andre arealinteresser, som har indflydelse på brugen af landbrugsjord i det åbne land. 

Det medfører, at landbrugets interesser ikke altid kan vægtes højest”. 
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Som tidligere nævnt står hensyn til natur, biodiversitet, klima og miljø ikke i misforhold til moderne 

dansk landbrugsproduktion. Derfor bør værdifulde landbrugsarealer ikke inddrages til andre formål, og 

det bør som tidligere nævnt fremgå af retningslinierne, hvordan Hørsholm vil sikre landbruget en forsat 

udvikling. Nordsjællands Landboforening og Agrovi står gerne til rådighed for en dialog om dette. Lokale 

rammer, herunder afsætningsmuligheder for fødevarer, bedrifternes udviklingsmuligheder, men også 

drænforhold på den gode jord og flere andre lokale faktorer, kan være ret afgørende for landbrugets 

fremtid i Hørsholm. 

 

6.6 Skovrejsning 

Det er bemærket at arealer udpeget til skovrejsning er udvidet i forhold til forrige planperiode, og at det er 

landbrugsjord, som er udpeget. Denne udpegning står i misforhold til ønsket om at bevare omfanget af 

landbrugsarealer i kommunen og bør derfor reduceres. Hørsholm er rig på høj beplantning som forstyrrer 

det lange ”kig” ud over landskabet. Yderlig skovrejsning er derfor ikke ønskeligt.  

 

7. Den grønne struktur og friluftsliv 

Vi finder det bekymrende at man vil øge den rekreative adgang til naturen. Uforstyrrethed kan ofte være 

den bedste beskyttelse af fauna og flora. Den eksisterende lovgivning giver i dag god adgang til det åbne 

land på markveje mv.  

8. Den blå struktur og klimatilpasning 

Nordsjællands Landboforening bakker op om Kommunalbestyrelsens målsætning om at der l fremtidig 

byudvikling skal separatkloakeres, hvor regnvand indgår i det naturlige vandkredsløb, da det således må 

forventes at overløb med urenset spildevand bliver mindre. 

 8.5  Grundvand og drikkevand 

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. Som danskere skal 

vi 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. 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. 

Vi stiller os gerne til rådighed for uddybende bemærkninger. 

Med venlig hilsen  

 

 

Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening 

 
 


