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Bemærkninger til forslag til ny kommuneplan i Rudersdal kommune  
 
Nordsjællands Landboforening fremsender hermed som erhvervs- og interesseorganisation for 
landboere og landbrugere i Hovedstadsregionen bemærkninger til Rudersdal kommunes 
kommuneplanforslag 2017. 
 
Landbruget er med sine mange forskellige aktiviteter og funktioner aktivt bidragende til at gøre 
Rudersdal til en af de bedste kommuner at bosætte sig i. Som følge heraf bør det fremhæves 
forskellige steder i kommuneplanen, at Rudersdal gennem planlægning og administration 
garanterer rammer for en tidssvarende udvikling i landbruget, der giver erhvervet gode 
fremtidsperspektiver i kommunen. [Eksempler er landbrugets anvendelse af det åbne land, 
mulighed for tidssvarende bygninger, naturpleje ved husdyrhold, ligesom landbrugsrelaterede 
aktiviteter, såsom ridning, besøgsgård, mv.]  
 
Uden landbruget og den almindelige landbrugsdrift kan Rudersdal ikke tilbyde sine indbyggere en 
varieret og spændende natur med de åbne landskabsstrøg, der varierer mellem dyrkede og 
udyrkede arealer og de visuelle årstidsindtryk og rekreative oplevelser, det giver at færdes i det 
åbne land. Landbruget spiller også en vigtig rolle i naturplejen, bl.a. fordi mange arealer skal 
afgræsses for at bevare og fremme naturkvalitet og biodiversitet. Uden landbruget vil det åbne 
land springe i krat.  
  
Med landbruget som vigtigste aktør kan Rudersdal kommune præsentere en række attraktive og 
rekreative tilbud til borgerne, som eksempel kan nævnes ridesporten, lokalt producerede 
fødevarer af høj kvalitet og adgangen til det åbne land i skel og på markvej.  - Og hvorfor så ikke gå 
skridtene videre og være lidt mere visionær, hvor der stiles efter lokalt producerede fødevarer på 
institutionerne, efter skolehaver baseret på ”fra have til maveprincippet” og efter energi baseret 
på lokalt produceret biomasse, affald og andre restprodukter. Dermed kan Rudersdal også blive 
landets mest bæredygtige og moderne bokommune!  
 
I Rudersdal Kommune kan man bo godt på landet, være tæt på naturen, og så stadigvæk nå 
Rådhuspladsen på under en halv time! – Det er attraktivt! 
 
 
Ændringer i det åbne land – tidlig dialog med landbruget 
 
Bevaring og udvikling af ressourcerne i det åbne land involverer landbruget på mange måder. 
Fødevareproduktion, genanvendelse af næringsstoffer, landskabet som fritidsrum, fremme af 
biodiversiteten, beskyttelse af drikkevand er eksempler på samfundsværdier, som skal realiseres 
her. I modsætning til andre kommuner er der i Rudersdal ikke plads nok til at anvise hver funktion 
sit eget reservat (areal). En sådan paralleladministration kan det åbne land ikke rumme, 
kommunens territorium er alt for lille, samforvaltning af interesserne derfor en nødvendighed. En 
tidlig dialog med landbruget og de berørte lodsejere forbedrer mulighederne for samforvaltning. 
En god dialog åbner for de bedste løsninger – den opfordrer vi til, og den står vi til rådighed for!  
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Kulturmiljø, bevaring og arkitektur og anvendelse af bebyggelse i Landzone 
Landboforeningen anerkender, at kommunen ønsker at fastholde og udvikle kulturarven, men vi 
mener, at hensynstagen til bevaringsværdige bygninger ikke må stå i et dominerende misforhold 
til den erhvervsmæssige nødvendige udvikling af landbruget uanset bedriftsstørrelse. 
Dyrevelfærdskrav i Hesteloven, miljø- og klimarigtig energihåndtering i driftsbygninger og 
stuehuse kan afstedkomme behov for ændring af eksisterende byggeri, nedrivning af 
utidssvarende bygninger, nybyggeri eller opførelse af læskure til udegående dyr i landzonen. Vi 
opfordrer til, at disse aspekter kommer klarere til udtryk i den endelige kommuneplan end i de 
aktuelle formuleringer.  
 
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 Rudersdal. 

 
 
Med venlig hilsen  

 
Lars Jonsson, Formand for Nordsjællands Landboforening 
 
 
 
 
 
 
Søren Hansen, Næstformand for Nordsjællands Landboforening 

 


