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Kommentarer til forslag til Plan- og Agenda 21 strategi 2015 for Frederikssund kommune  

Nordsjællands Landboforening har som interesseorganisation for landbrugere og landboere i Nordsjælland 

læst det fremlagte forslag til en ny planstrategi for Frederikssund kommune og sender her vore 

kommentarer. 

 

Frederikssund kommune og Den gode Forbindelse 

Efter behagelig gennemlæsning af strategi-forslaget under overskriften ”Den gode forbindelse”, har vi kun 

få bemærkninger. Man sidder nemlig tilbage, efter en gennemgang af de tre temaer: Den naturlige, den 

lærerige og den personlige forbindelse (med de tilhørende visioner og målsætninger), med opfattelsen af at 

Frederikssund kommune i sig selv ER ”Den gode Forbindelse”. 

Nordsjællands Landboforening tilslutter sig således byrådets mål på mange områder, blandt andet på 

erhvervsområdet, med målsætningen om at tilpasse ydelser på administrativ service- og 

myndighedsområdet til virksomhedernes behov. Med fokus på at være lyttende, imødekommende og 

hjælpende overfor både etablerede og nye virksomheder, bliver kommunen igen ”Den gode Forbindelse” 

Vi glæder os over ordene om, at landbruget skal tilgodeses i landskabet, og over at kommunen i teksten 

vedkender at være en reel landbrugskommune med ca. 190 km2 landbrugsareal.  

Vi bakker også op om at turisme- og oplevelsesudviklingen skal baseres på de kvaliteter og styrkepositioner, 

som kommunen har indenfor natur, kultur og historie (med særligt fokus på vikingerne). I disse brede 

rammer kan landbruget også bidrage i form af oplevelser og overnatning på landbrug/i det åbne land. I den 

forbindelse kan overflødiggjorte landbrugsbygninger finde ny værdi og bidrage til øget aktivitet og 

omsætning. 

En sidste bemærkning skal være opbakning til visionen om at kommunen møder borgere og virksomheder 

med et smil og går målrettet efter resultater gennem dialog. 

Afslutningsvis vil vi blot nævne at vi i Nordsjællands Landboforening altid står til rådighed i dialogen om 

landzonens og landbrugserhvervets muligheder i Frederikssund Kommune. 

Med venlig hilsen  

Herdis Lindegaard Jespersen, formand og Søren Hansen, næstformand 
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