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Bemærkninger til kommuneplanforslag 2017 i Hørsholm kommune  
Nordsjællands Landboforening fremsender hermed som erhvervs- og interesseorganisation for 
landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen bemærkninger til Hørsholm kommunes 
kommuneplanforslag 2017 - 2029 

Generelle bemærkninger 
Kommunens hovedstadsnære beliggenhed giver landbruget og landbrugsejendommene en ganske særlig 
rolle i opretholdelsen af kommunens attraktivitet overfor ressourcestærke borgere.  
 
Landbruget kan med sine alsidige aktiviteter bidrage med løsninger som understøtter byrådets ambitioner 
om at skabe inspirerende og grønne rammer, åbne og inddragende fællesskaber og intelligente, effektive 
og bæredygtige løsninger. Mulighederne for at skabe synergi er mange, når blot rammerne og 
administrationen af disse lever op til byrådets ambitioner og tilgås med et nuanceret og visionært øje for 
udviklingen. 
 
Landbruget og relaterede aktiviteter kan bidrage med f.eks. lokalproduceret biomasse til miljøvenlig 
energiforsyning, naturpleje, klimaløsninger, lokal fødevareproduktion og afsætning, udvikling af tilbud 
relateret til turisme, daglige rekreative tilbud m. fl.   Dertil kommer muligheden for at drive andet erhverv i 
overflødiggjorte bygninger samt potentialet for at skabe flere arbejds- og elevpladser.  
 
Kommuneplanen bør afspejle, at Hørsholm kommune gennem planlægning og administration vil sikre, at 
landbruget og landbrugsrelateret erhverv/aktiviteter har rammer for en tidssvarende udvikling med gode 
fremtidsperspektiver, uanset om virksomheden drives på fuldtid, deltid, traditionelt eller med en ny 
diversificeret produktionsgren eller servicefacilitet. Det vil være naturligt med en målsætning for dette i 
både kapitel 6 og 7. 
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Bemærkninger til specifikke afsnit i kommuneplanforslag 2017  

6. Natur og landskaber 

Vi foreslår at tilføje følgende sætninger nedenfor de emner, der er listet under ”Kommunalbestyrelsens 

målsætninger”:  

”Hørsholm kommune anerkender den nøglerolle, som landbruget har i forvaltningen af landskabs-, natur- 

og kulturværdier. Kommunen ønsker at realisere sine målsætninger i samarbejde med landbrugserhvervet 

og lodsejerne i kommunen.”  

6.1 De landskabelige værdier 

Mange private lodsejere gør allerede i dag en stor indsats for at bevare og pleje småbiotoper, som bidrager 

til opretholdelsen og udviklingen af biodiversiteten. Dette bør værdsættes og anerkendes som en 

naturforbedrende indsats, idet småbiotoperne og oaserne også fungerer som trædesten for flora og fauna.  

Nye initiativer bør altid udvikles i samarbejde med de lokale lodsejere, f.eks. ved etablering af faunastriber i 

agerlandet, som Hillerød kommune har gjort.  

6.2 Geologiske interesser 

Dette afsnit indeholder både en beskrivelse af de geologiske interesser og de biologiske 

beskyttelsesområder. Denne sammenblanding skaber forvirring og må anses at være en fejl. De biologiske 

interesser, som indgår i kortet, er allerede kortlagt under naturværdierne i retningslinjekortet for kap. 6.1 

Landskab. Fokus på geologien og kystområdet vil helt klart gavne administrationen af de geologiske 

interesser i Hørsholm kommune.  

6.3 Naturinteresser og spredningskorridorer 

Ved de på side 61 (pdf-udgaven) på to forskellige steder anførte beskyttelseszoner på 25 meter kender vi 

ikke de underliggende lovforskrifter. Vi beder om at tjekke lovgrundlaget og anvende en formulering, der er 

hjemlet.  

Det vil derudover kvalificere baggrundsbeskrivelsen, hvis der i tredje afsnits anden sætning blev ændret 

nogle ord. Vores forslag er at bruge en formulering i retning af:  

”Spredningskorridorer forbinder kerneområderne med hinanden og giver mulighed for, at planter og dyr kan 
sprede sig gennem det åbne land. I spredningskorridorerne fremmer Hørsholm kommune igennem naturpleje er der 
behov for at øge naturkvaliteten og skabe bedre sammenhæng mellem de eksisterende naturområder.  

(Nye ord er understreget og kursiv, mens ord, der skal slettes, er gennemstreget.) 

 

Jf. kommentarer ovenfor under naturbeskyttelse pågår der allerede en del privat naturpleje, som kan 

udvikles i frivillige samarbejdsprojekter mellem kommunen, landbruget og de grønne organisationer. 



 

Side 3 

Vi skal gøre opmærksom på, at det især i spredningskorridoren mellem Helsingørmotorvejen og 

”Blomsterkvarteret” (Usserød Ådal) kan blive en nødvendighed med landbrugsbygninger, der understøtter 

de ønskede former for landbrugsdrift/naturpleje der. Retningslinje 6.3.1 skal kunne rumme denne aktivitet.  

6.4 Lavbundsarealer  

I Redegørelsen på side 63 i Pdf udgaven anføres det, at lavbundsarealer i vidt omfang er opdyrket 

landbrugsmæssigt. Efter vores opfattelse og viden er en stor del af disse arealer allerede er udlagt med 

græs, som afgræsses eller anvendes til høslæt.  

Ved andre lavbundsarealer er den oprindelige anvendelse (hø, strøelse, græsning) ophørt hen over tiden, 

og arealerne er tilgroet. I disse tilfælde vil et lavbundsprojekt starte med en rydning af arealet. Blandt andet 

derfor skal retningslinje 6.4.1 formuleres på en måde, så den kan rumme opførsel af driftsnødvendige 

bygninger.  

6.5 Landbrug  

Som beskrevet indledningsvist, rummer landbruget et stort potentiale for en diversificeret udvikling og som 

aktiv bidragsyder til kommunens attraktivitet. Samtidig er landbruget underlagt overordnede 

rammebetingelser, som til stadighed kræver tilpasning af produktionsapparat, bygninger mm.  

Nordsjællands Landboforening mener derfor, at en fortsat dynamisk og tilpasningsdygtig udvikling af 

landbruget ikke blot forudsætter, at de sammenhængende landbrugsområder bevares, men også kræver at 

landbruget tænkes ind i de øvrige temaer og at administration anvender en nuanceret og visionær 

tankegang. En dialog herom står Nordsjællands Landboforening gerne til rådighed for.  

Lokale rammer, herunder afsætningsmuligheder for fødevarer, bedrifternes udviklingsmuligheder, men 

også drænforhold på den gode jord og flere andre lokale faktorer, kan være ret afgørende for landbrugets 

fremtid i Hørsholm. 

Særligt værdifulde landbrugsjorder – jordbrugsinteresserne i kommuneplanlægningen (side 64) 

De statslige jordbrugsanalyser og Jordboniteten bør ikke alene ligge til grund for udpegningen af særligt 

værdifulde landbrugsjorder i Hørsholm kommune. Begrundelsen er, at det kort, der viser resultatet i 

forlængelse af statslige jordbrugsanalyser og jordboniteten, er ubrugeligt som administrationsgrundlag for 

administrationen af landbrugsinteresserne i Hørsholm kommune (se fx det store overlap af prioriteret 

landbrugsjord med det militæriske øvelsesområde, hvor kun 30 ha ud af de udpegede 135 ha særligt 

værdifulde landbrugsjorder faktisk kan anvendes som landbrugsareal).  

Argumentet om landbrugsjord som absolut knap ressource i Hørsholm kommune bør være tilstrækkeligt 

til at begrunde en udpegning af alle landbrugsarealer i kommunen som særligt værdifulde 

landbrugsarealer. Hvis ikke rentable markstørrelser og gode adgangsveje til landbrugsarealer tænkes ind i 

kommunens øvrige planlægning, er der risiko for fragmentering og marginalisering, fordi professionelle 

landmænd/maskinstationer ikke længere kan udføre markarbejde. Allerede nu er dette et problem for 

nogle landbrugsområder i kommunen.  

NB! Slåfejl – der findes ingen ”statsforvaltninger”, men kun én (forekommer tre gange på side 64) 
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Særligt følsomme landbrugsområder (SFL) bør udgå af kommuneplanen 

Tidligere blev SFL-udpegningen anvendt til at målrette støtten til naturpleje mv. I 2013 ophørte denne 

anvendelse dog. Siden er støtten til naturpleje målrettet til (”særligt udpegede”) Natura 2000-områder og 

arealer med høj naturværdi (HNV). Der er ingen planer om at genoplive SFL-udpegningen, og derfor foreslå 

vi at fjerne det pågældende afsnit på side 64 samt retningslinje 6.5.4.  

6.6 Skovrejsning 

Påstanden om, at ”grundvand dannet under skov har en høj kvalitet i forhold til grundvand under landbrugsjord, hvor der anvendes 

gødning og pesticider” (side 65) udtrykker en holdning og vidensstand fra først i 1990’erne. I mellemtiden har 

det vist sig, at moderne landbrugsproduktion under de fleste hydro-geologiske forhold ikke kan påvises at 

have negativ indflydelse på grundvandsnydannelse og grundvandskvalitet. Skovområder har et stort 

potentiale for biodiversiteten, men staten er blevet stærkt kritiseret for ikke at have udnyttet dette 

potentiale. Den underliggende konklusion om, at skovrejsning på landbrugsjord fremmer biodiversiteten, er 

for unuanceret.1 Vi mener, at det indledende afsnit har godt af en revision.   

Skovrejsningsområde forkert udpeget ? !  

 

 

 

Kortudsnit med skovrejsningsområder (mørkegrøn) 

og ”skovminus”-områder (grå). 

Kilde: Retningslinjekort for skovrejsning, s. 66 

http://forslag.kommuneplan.horsholm.dk/~/media/Webs

ites/ForslagKommuneplan/Filer/27-06-

17_Kommuneplan2017_FORSLAG_samlet.pdf  

Skovrejsningspolygonen længest mod sydøst ligger i ”øen”, der dannes af Frederiksborgvej og den østlige 

frakørsel fra motorvejen. Polygonen ligger hen over Helsingørmotorvejen. Så langt så godt. Vest for 

motorvejen er der en § 3-eng registreret. Men derudover er det påfaldende, at der på stedet i sommer 

2017 er brugt betydelige ressourcer til at rydde træer og buske fra dette område. Her skal der lige laves en 

kvalitetssikring, foreslår vi. 

7. Den grønne struktur og friluftsliv 

7.1 Den grønne struktur  

I det fremlagte dokument omtales Grønt Danmarkskort, som om det var etableret, hvilket jo ikke tilfældet 

er. Før et Grønt Danmarkskort bliver officielt, er der et forløb med borgerindflydelse, herunder 

Naturrådene, der skal medvirke til at identificere de arealer, der skal udpeges i et Grønt Danmarkskort.  

                                                           
1 Også landbrugsarealer har et stort potentiale for biodiversitet, især hvis markernes randområder drives 
insektvenligt. 
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Vi synes, at teksten i redegørelse, kort og retningslinjer bør afspejle det faktum, at Grønt Danmarkskort 

endnu ikke eksisterer officielt. Vi foreslår at slette retningslinjerne eller erstatte dem af en enkel 

retningslinje om, at kortet viser de udpegninger, som kommunen påtænker at melde ind til Grønt 

Danmarkskort.  

7.2 Rekreative områder og forbindelser 

For Usserød ådal (området mellem bymæssig bebyggelse og motorvejen) vil vi påpege, at det for den 

fremtidige anvendelse og pleje af arealet kan være afgørende, om området fortsat er attraktivt i 

landbrugsøjemed. Hvis ikke rentable markstørrelser og gode adgangsveje til Usserød Ådal tænkes ind i 

kommunens planer om at gøre området til et rekreativt område, er der risiko for, at hele arealet bliver 

overladt til kommunal pleje, fordi professionelle landmænd/maskinstationer ikke længere kan udføre 

markarbejdet der. 

NB! ”Skovdistrikt Øresund” (s. 68) findes ikke længere. Nu er Naturstyrelsen Hovedstaden navnet på den 

ansvarlige institution.  

7.3 Friluftsområder 

Som en generel bemærkning til dette afsnit vil vi opfordre til at tænke hestehold og ridning aktivt ind i 

planlægningen. Efter vores erfaring er der bedrifter med rideheste mulige og levedygtige i mange 

størrelser, og alle bidrager positivt til friluftslivet. Hørsholm kommune kan udnytte dette og være proaktiv, 

når det gælder om tilladelse til de nødvendige bygninger og adgangsforhold. 

7.4 Friluftsanlæg  

Både i redegørelsen og retningslinjerne om friluftsanlæg anvendes ”rideanlæg” næsten udelukkende som 

synonym for ”store rideanlæg”. Mindre rideanlæg med størrelser mellem 5 og 15 heste kræver kun en 

brøkdel af det areal, som store rideanlæg kræver, og trafikken samt ridningen i landskabet er tilsvarende 

mindre, og kan dermed ikke sammenlignes med fx golfbaner. Af samme grund opfordrer vi til anvendelsen 

af lempeligere krav for mindre rideanlæg i det åbne land, fx mulighed for mindre rideanlæg i Zone 1.  

8. Den blå struktur og klima 

Spildevand og renseanlæg (s. 81 f.) 

I det fremlagte dokument er dette emne lidt ”uden for referatet”, gemt hen efter retningslinjerne vedr. 

Grundvand, og før afsnittet om Klimatilpasning. 

Det er vores forslag, at dette emne bliver til ny afs. 8.4 i Kommuneplanen 2017-2029; det følgende afsnit 

bliver så til 8.5 Klimatilpasning.  

Efter vores mening er det på sin plads at opgradere kommunens ambitioner og den (tvær-)kommunale 

indsats her. Der må være en målsætning om at stoppe alt overløb af urenset spildevand fra Usserød 

renseanlæg, der har katastrofale følger for vandmiljøet nedstrøms. Der må en ambition om den bedste 

rensning af spildevandet i Hørsholm (samt dele af Fredensborg og Rudersdal) kommune(r). Det må også 
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være passende med en retningslinje for separatkloakering og en retningslinje for foranstaltninger, der 

sikrer, at alle ukloakerede ejendomme i Hørsholm kommune håndterer deres spildevand miljørigtigt.  

Planlægning for veje (9.2) og stier (9.3)  

Vi opfordrer til, at landbrugets krav til fremkommelighed og gode markstørrelser bliver tænkt ind i den 

pågældende trafikplanlægning, så en yderligere marginalisering af landbrugsarealer i Hørsholm kommune 

undgås. Se vore bemærkninger ovenfor (under 6.5 Landbrug, især under overskriften ”Særligt værdifulde 

landbrugsjorder”, og 7.2 Rekreative områder og forbindelser).   

 

NB! Slåfejl: Igennem hele dokumentet findes ordet ”afgræsning” anvendt i stedet for afgræNsning. 

 

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 ol. omkring erhvervsudviklingen 

og øvrige emner i det åbne land i Hørsholm kommune. 

 
 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening 

 

 

Søren Hansen, Næstformand for Nordsjællands Landboforening 

 


