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Bemærkninger til kommuneplanforslag 2017 i Frederikssund 

kommune  
 

Nordsjællands Landboforening fremsender hermed som erhvervs- og interesseorganisation for 

landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen bemærkninger til Frederikssund kommunes 

kommuneplanforslag 2017. 

 

Generelle bemærkninger 
Landbruget i Frederikssund kommune er (ligesom i landets øvrige kommuner) under konstant 

udvikling/forandring i takt med den generelle strukturudvikling og kan i dag byde på mange forskellige 

typer bedrifter og landbrugsrelaterede aktiviteter.  

Landbruget er med sine mange forskellige aktiviteter og funktioner aktivt bidragende til at Frederikssund 

kommune er en attraktiv kommune at bosætte sig i. På mange fronter kan landbruget bidrage med 

løsninger inden for f.eks. miljøvenlig energiforsyning, klimaløsninger, flere arbejds- og elevpladser, 

naturpleje, lokal fødevareproduktion og -afsætning, udvikling af tilbud relateret til turisme, daglige 

rekreative tilbud m. fl.   

Nordsjællands Landboforening påpeger derfor, hvor vigtigt det er, at landbruget og landbrugsrelateret 

erhverv/aktiviteter, gennem planlægning og administration kan sikres rammer for en tidssvarende udvikling 

med gode fremtidsperspektiver, uanset om virksomheden drives på fuldtid, deltid, traditionelt eller med en 

ny diversificeret produktionsgren.  
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Bemærkninger til specifikke afsnit i kommuneplansforslag 2017 (KP17) 

Landbrug 

I redegørelsen (2. afsnit) er de mindre bedrifter (2 til 30 ha) omtalt som ”deltidsbedrifter eller fritidsbrug”. 

Vi ønsker at have slettet ”og fritidsbrug”. Begrebet ”fritidsbrug” kan være misvisende, fordi også små 

landbrug kan kræve en større indsats af arbejdskraft end det er muligt i ”fritiden”. I landbrugsstatistikken 

skelnes der i hele EU mellem fuldtids- og deltidsbedrifter; begrebet ”fritidsbrug” er ej heller anvendt der.  

Udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder 

Ved udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder i hele metropolregionen foreslår vi at anvende 

risikoen for dyrkningsmæssig marginalisering som et ekstra kriterium. Jo større presset er på 

landbrugsjord, jo vigtigere er det at udpege de lokalt resterende landbrugsområder som særligt værdifulde. 

Derved bliver det nemmere at indtænke i anden planlægning, at landbrugsarealer skal både have en 

rentabel størrelse og at der skal være adgang med moderne landbrugsmaskiner for at de kan blive ved med 

at være interessante at dyrke.  

På denne baggrund foreslår vi at udpege alle landbrugsarealer øst for fjorden, som overlapper med 

landskabsinteresser, som særligt værdifulde. Også i Horns Herred synes vi, at det er oplagt at have flere 

arealer udpeget som særligt værdifulde, eksempelvis omkring Skibby, øst for Selsø Sø og i Skuldelev-

området.  

Udpegningen af områder til større husdyrbrug 

Også udpegningen af områder til større husdyrbrug kan vi tænke os at blive udvidet. Eftersom det er ved 

Skibby, at et biogas kan placeres og ud fra de allerede eksisterende strukturer i husdyrbrug, tænker vi, 

området nord for Skibby og omkring Skuldelev kan være særligt oplagte at have med i udpegningen.  

Skovrejsning 

Området ved Slangerup, der afgrænses af Hørup Skovvej mod nord og Græse Å mod syd er udpeget til 

skovrejsning. Det er vi uforstående overfor, eftersom der i området både forekommer lysåbne naturtyper, 

beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover ligger også speedwayklubbens anlæg i dette 

område. 

En anden skovrejsningspolygon ligger syd for Slangerup direkte oveni den eksisterende Kratmølleskov. Også 

det har vi svært ved at forstå.  

Udpegning af ca. 100 ha skovrejsningsområde ved Skibby/Bonderup og mod øst vil vi bede om at få 

genovervejet, idet landbrugsareal i dette område er en knap ressource. Om ikke andet, så vil en trinvis 

tilplantning fra byen over en længere periode give landbrugserhvervet tid til de nødvendige tilpasninger.  
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Friluftsanlæg 

I Bestemmelse 5, 6 og 7 sidestilles rideanlæg med golfbaner og ”andre arealkrævende friluftsanlæg”. Hertil 

vil vi bemærke, at rideanlæg, der vil kunne sammenlignes med golfbaner, måtte være blandt de større 

rideanlæg (over 50-60 heste); men også ved disse vil arealkravet være langt under det samlede areal for en 

golfbane.  

Mindre rideanlæg skal administreres ud fra mere lempelige bestemmelser. Rideanlæg under 15 heste vil 

kunne sidestilles landbrugsbedrifter, mener vi. Steder, hvor folk kan dyrke ridning, er efter vores opfattelse 

med til at gøre Frederikssund kommune til et attraktivt sted at bosætte sig i.  

Grønne kiler  

For landbrugsarealet i de grønne kiler vil vi påpege behovet om at indtænke landbrugserhvervets behov ind 

i planlægningen af fx stisystemer og adgangsforhold til disse. Hvis ikke rentable markstørrelser og gode 

adgangsveje til landbrugsarealerne i de grønne kiler er til stede, vil landbruget sandsynligvis trække sig helt 

ud af kilen, fordi professionelle landmænd/maskinstationer ikke længere kan udføre markarbejdet der. 

Rekreative stier 

Her påpeger vi det samme som beskrevet under Grønne kiler. 

Varmeforsyning 

Nordsjællands Landboforening opfordrer kommunen til at tænke landbruget aktivt ind i den fremtidige 

varmeforsyning. Et lokalt samarbejde til produktion og anvendelse af miljøvenlige energiafgrøder (til el og 

fjernvarme) giver et tydeligt signal om, at Frederikssund gør alvor af bæredygtighedstanken og undgår at 

anvende træpiller, der er fremstillet under betingelser, der ikke kan kontrolleres og som i bedste fald ”kun” 

indebærer et højere CO2-udslip pga. transport, end det vil være tilfældet ved lokalt producerede 

energiafgrøder. Et andet eksempel på CO2-rigtig anvendelse af lokale ressourcer til el- og varmeproduktion 

er overskydende halm fra kornmarker. 

 

Afsluttende vil vi gerne tilkendegive, at vi altid er til rådighed for en uddybende dialog med kommunen. Vi 

er sikre på, at helhedsløsninger på klima-, natur-, arealanvendelses-, miljø- og fødevareområdet kan findes i 

samarbejdet med aktive landbrugere og en multifunktionel landbrugsproduktion i Frederikssund. 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening 

 

 

Søren Hansen, Næstformand for Nordsjællands Landboforening 

 


