
Til  

Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommuner 

Att. bme@furesoe.dk  
  
  
Nordsjællands Landboforening (NOLA) er et samlingspunkt for arealanvendelses interesser i det åbne land, 
set med landbrugets øjne. Vi vil gerne være dialogpartner i den fremadrettede proces omkring Naturpark 
Mølleåen og kan bidrage med erfaringer og viden, samlet igennem mere end 150 års historie. Vi har med 
interesse læst nærværende oplæg og vil fremhæve de følgende punkter:  
  

1.       Der skal fortsat være mulighed for, at landbrugserhvervet udvikler sig tidssvarende i 
naturparken. 
Landbrugserhvervet er i de senere år kommet ud over de traditionelle produktionsformer og 
bidrager nu og i fremtid til vores samfund med økologiske og konventionelle råvarer til 
fødevareproduktion, fremstilling af lokale specialiteter og lækkerier, men også mange andre 
økonomiske aktiviteter og serviceydelser, herunder naturpleje, landboturisme, faciliteter til 
konference/overnatninger og mange flere. For at kunne blive ved med at være en vital del af en 
levende kultur og stærk økonomi på landet er det vigtigt, at der i naturparken ikke anvendes 
yderligere restriktioner, hvorved der ville skelnes mellem ”inden for” og ”uden for” 
naturparksgrænsen, hverken nu eller i fremtiden. Der skal være plads til økologisk og konventionel 
landbrugsproduktion, der udfylder de økonomiske rammer og følger udviklingen i 
produktionssektoren. Vi ønsker ingen særlige restriktioner med henblik på driftsnødvendige 
bygninger og ej heller særlige krav til byggeskik for driftsbygninger og stuehuse.  
  

2.       Landbruget skal have mulighed for at deltage i de særlige muligheder, som naturparken kan 
skabe.  
Som forslaget skitserer, bliver der lagt vægt på en udvikling af oplevelsesøkonomi og 
formidlingsaktiviteter i tilknytning til naturparken. Vi ønsker, at der bliver aktivt bakket op omkring 
de landbrugere, som vil satse på og udvikle de muligheder, der ligger i forlængelse naturparkens 
visioner, fx fremstilling og salg af egne fødevarer, hø-hotel, økologi, besøgs- og aktivitetsgård, 
naturpleje som driftsgren, gårdturisme, overnatningsmuligheder for gående og cyklende gæster.  
En aktiv opbakning skal ikke mindst omfatte en pragmatisk vejledning for og hurtig sagsbehandling 
af landmændenes projekter og ansøgninger til eksempelvis plan-, bygge- og naturmyndigheder.  
  

3.       Branding af naturparken kan skabe ekstra gevinst. 
NOLA bakker op omkring en branding, der omfatter bl.a. lokalt producerede økologiske og 
konventionelle fødevarer, oplevelser og anden turisme i tilknytning til landbruget. Vi bakker især 
også op omkring den internationale synliggørelse/branding af naturparken. NOLA forventer 
desuden opbakning og støtte til den udvikling og kvalitetssikring, der må være en naturlig del af 
brandingen.  
  

4.       Aktive landmænd som partnere i naturparken. 
Vi mener, at udvikling af naturparken og gennemførelse af naturparksprojekter, der berører 
lodsejere, skal gennemføres ad frivillighedens vej. En aktiv og frivillig involvering af lodsejerne vil 
skabe bedre ejerskab af naturparkideen. Dette vil give en dybere forankring af projekter og en 
forlænget levetid af disse.  
  

5.       Overvej afgrænsning i Slagslunde/Ganløse-området – brug evt. fredningens grænse. 
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Byudviklingen i de seneste 60 år i området har været langt over gennemsnittet. Det bebyggede 
areal for Slagslunde voksede fra 80 ha i 1954 til 475 ha i 2014, mens Ganløse udviklede sig fra at 
dække 196 ha til 1.180 ha nu (omtrentlig, egen opmåling fra luftfoto på Arealinfo). Sandsynligvis er 
det nærheden til Frederikssund-fingerens trafikinfrastruktur, der har gjort sig gældende her. For 
begge byer svarer det til en seksdobling af arealet. Med anlæggelsen af Frederikssunds-motorvejen 
må det forventes, at presset for byudvikling fortsætter i området. Derfor foreslår vi at bruge 
fredningsgrænsen vedr. Ganløse og Slagslunde Tunneldale til afgrænsning af naturparken. Praktisk 
betyder det at udtage et areal mellem Slagslunde og Ganløse samt arealer nord og øst for Ganløse 
– se kortudsnittet nedenfor.  
  

 
Blå skraveret – fredet areal; tyk rød streg – nuværende afgrænsning af naturparken. 
  
  
Med venlig hilsen,  
  
  
Søren Hansen, fmd.  
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Tlf. 48225200 
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