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Hillerød den 22. december 2015 

 

Bemærkninger til planstrategi for Hillerød Kommune 2015 

 

Nordsjællands Landboforening har som interesseorganisation for landbrugere og landboere i Nordsjælland 

læst det fremlagte forslag til en ny planstrategi for Hillerød kommune og sender her vores kommentarer. 

 

På det overordnede plan kan vi tilslutte os Hillerød kommunes vision om at udvikle sig til en endnu 

stærkere erhvervskommune, en førende læringsby og et fortsat attraktivt bosætningssted.  Som 

planforslaget er fremlagt sidder vi dog tilbage med en opfattelse af, at udvikling og vækst er forbeholdt 

byområderne medens kvaliteten i landområderne alene ligger i naturværdierne, som skal styrkes og 

udvikles. Vi mener dog at Hillerød Kommune har langt flere strenge at slå på end fremlagt for at opfylde 

visionen. Landzonen bidrager med sine nuværende aktiviteter allerede væsentlig til kommunens 

attraktivitet, men der er et langt større potentiale, som kan udnyttes inden for de eksisterende rammer og 

uden at gå på kompromis med natur og miljø.  

 

Landzonen og det åbne land er vigtig for Hillerød 

Det glæder Nordsjællands Landboforening at byrådet har fokus på at gøre kommunen til en attraktiv 

erhvervskommune, men det er slående at der ikke er fokus på erhvervslivet uden for byerne.  

Det eksisterende landbrug i Hillerød skal naturligvis fortsat kunne udvikle sig tidsvarende til gavn for lokale 

arbejdspladser, lokal fødevareproduktion, opretholdelsen af en varieret natur med opdyrket agerland, hegn 

og krat mm.   

 

Erhvervsudvikling i det åbne land kan bl.a. også finde sted i overflødiggjorte landbrugsbygninger og dække 

over mange typer af erhverv, som vil opretholde liv i landområderne, skabe arbejdspladser og tiltrække 

ressourcestærke, innovative og entreprenante borgere.  

 

Dertil kommer de rekreative og sundhedsfremmende oplevelser, som bl.a. ridesporten bidrager med uden 

for byzonen og som også med til at skabe arbejdspladser. 

 

I Nordsjælland er der generelt et ønske om at udvikle turismeerhvervet. Også her spiller det åbne land en 

vigtig rolle, ikke blot med de gratis visuelle og sansemæssige oplevelser, der følger med at kunne færdes 

gennem både op- og uopdyrkede landskaber men også erhvervsmæssigt. I Hillerød kommune er der 

mulighed for at komme helt tæt på dansk landbrug, blive klogere på hvor fødevarerne kommer fra og købe 

de lokalevarer – et tilbud som mange Hillerød borgere og turister benytter sig af og som der også i 

fremtiden skal være mulighed for.  Dertil kommer potentialet for hyggelige og ”autentiske” 

overnatningssteder, som bl.a. overflødiggjorte landbrugsbygninger, kan danne rammen om.   
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Byrådet har derfor en vigtig opgave i at sikre at de rette rammebetingelser er til stede også for denne 

udvikling uden for bygrænsen.  Arbejdet og hensigten skal være synlig i planstrategien og i den daglige 

administration og sagsbehandling. 

 

Natur og åbent land 

I den fremtidige planlægning ønsker byrådet at styrke kommunens store grønne overordnede træk med 

henblik på at skabe sammenhæng i biologiske og landskabelige værdifulde områder. Nordsjællands 

Landboforening anbefaler, at man tager udgangspunkt i de eksisterende naturværdier. Det åbne agerland 

med afgrødevariation, levende hegn og vildtremiser, som er almindelige på mange landbrugsarealer 

fungerer allerede som spredningskorridorer for dyr, fugle og insekter. Foreningen bakker op om planerne 

om at tænke naturen ind i f.eks. nye boligområder.   

I planforlaget fremlægges ønsket om en forbedret adgang til det åbne land ved kortlægning af eksisterende 

stier og et samarbejde med lokale lodsejere m.fl. Nordsjællands Landboforening glæder sig over den lokale 

involvering, som kan sikre at lokal viden kan bringes i spil til fordel for de bedste løsninger. 

Landboforeningen opfordrer til tidlig involvering, da det er fordrende for et godt og inspirerende 

samarbejde. 

Vi vil samtidig gøre opmærksom på at Naturbeskyttelsesloven allerede giver gode muligheder for at færdes 

i naturen også på de private arealer, yderligere adgang kan f.eks. foregå ved etablering af nye Spor i 

landskabet. Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af 

den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. 

 

Spor i Landskabet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den 

danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med lodsejerne, som 

etablerer vandrestier på deres jord. Et spor kan gå igennem marker, skove, enge og mange andre 

naturtyper.  Ordet ”Landskab” skal således forstås i bred forstand. 

 

Miljø og Klima 

For at tilskynde til bæredygtig udvikling og en øget CO2 reduktion opfordrer Nordsjællands Landboforening 

byrådet til at tænke i lokal bioenergi. Bl.a. halm er en ressource, som produceres lokalt og som med fordel 

kan anvendes til lokal energiproduktion i større eller mindre skala. 

Pt. findes der statslige støtteordninger ”VE til proces” som giver støtte til virksomheder, der konverterer 

deres procesvarme fra fossil energi til vedvarende energikilder.  

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

landzonens og landbrugserhvervets muligheder i Hillerød Kommune. 

 

Med venlig hilsen 

 

Herdis Lindegaard Jespersen, formand og Søren Hansen, næstformand 

 

Nordsjællands Landboforening – Industrivænget 22 – 3400 Hillerød 


