
 

Tek-post@horsholm.dk 

Hørsholm Kommune 

Center for Teknik 

Ådalsparkvej 2 

2970 Hørsholm   

 
                    

 

                                     28. september 2015 

 

 

Bemærkninger til Plan- og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune 2015 

 

Nordsjællands Landboforening har som interesseorganisation for landbrugere og landboere i Nordsjælland 

læst det fremlagte forslag til en Plan- og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm kommune og sender her 

vores kommentarer. 

 

Med den nye Plan- og bæredygtighedsstrategi lægger Hørsholm kommune op til en delvis revision af 

kommuneplanen med fokus på de fem temaer: Boliger og Byliv, Kultur- og Fritidsliv, Handels- og 

Erhvervsliv, Kysten og Naturen.   Nordsjællands Landboforening foreslår at temaet ”Naturen” ændrer navn 

til ”Det åbne land”, som er mere dækkende for temaindholdet og samtidig er Kysten (tema 4) jo også natur. 

 

Handels- og Erhvervsliv 

Det glæder os, at Hørsholm kommune ser et potentiale i det lokale erhvervsliv og vil arbejde for at sikre 

erhvervsmæssig vækst og udvikling, så der bl.a. kan skabes flere arbejdspladser hjemme i kommunen.  I 

planen nævnes det indledningsvis, at man vil sikre at de rette rammebetingelser er til stede, for at det kan 

ske. Vi kan således tilslutte os de overordnede mål, men vil samtidig opfordre kommunalbestyrelsen til at 

udvide fokus på muligheden for ”erhvervsudvikling” i det åbne land og medtage dette i den kommende 

erhvervsstrategi. Som planen ser ud nu er der kun fokus på udviklingen i byen. 

 

Der er også potentiale uden for bygrænsen. Erhvervsudvikling i det åbne land kan bl.a. 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.  

Det eksisterende landbrug i Hørsholm skal naturligvis fortsat kunne udvikle sig til gavn for arbejdspladser, 

opretholdelse af varieret natur mm. 

 

Kommunen har også fokus på turisme som attraktion.  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 rent erhvervsmæssigt. Igen er det de overflødiggjorte 

landbrugsbygninger, som kan danne rammen om hyggelige og ”autentiske” overnatningssteder. Dertil 

kommer de rekreative og sundhedsfremmende oplevelser, som bl.a. ridesporten kan bidrage med. 

Nordsjællands Landboforening håber derfor, at kommunalbestyrelsen vil arbejde for at sikre at de rette 

rammebetingelser er til stede for at dette kan ske.  



 

Natur (Det åbne land) 

Hørsholm kommune ønsker forbedret adgang til det åbne land ved udbygning og nyetablering af div. 

stisystemer. Kommunalbestyrelsen ønsker at udarbejde en Natur og Friluftsplan med retningen for 

kommende års indsatser for naturen og friluftslivet.  Nordsjællands Landboforening opfordrer til at man 

tidligt i planlægningsprocessen går i dialog med de private lodsejere, derved sikrer man at lokal viden 

bringes i spil til fordel for de bedste løsninger.  Samtidig er tidlig involvering altid fordrende for et godt 

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. 

 

Hørsholm kommune vil også udarbejde en Naturstrategi, hvor fokus er på spredningskorridorer, der kan 

styrke natursammenhængen i det åbne land.  

 

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

åbne agerland med levende hegn og vildtremiser, som er almindelige på mange landbrugsarealer, fungerer 

allerede som spredningskorridorer for dyr, fugle og insekter.   

 

Nordsjællands Landboforening opfordrer kommunen til at styrke dialogen med landområdernes beboere, 

f.eks. ved et møde om mulighederne i det åbne land. Fredensborg kommune har med succes afholdt et 

lignende møde de sidste 2 år. Mødet er afholdt i samarbejde med Nordsjællands Landboforening og vi 

stiller os også gerne til rådighed i forbindelse med faciliteringen af møder o.l. omkring erhvervsudviklingen 

og øvrige emner i det åbne land i Hørsholm kommune. 
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