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Vejledning for indgivelse af høringssvar 
Dato: 14. oktober 2019, version 1 
Vi fremlægger her en vejledning om, hvordan du kan indgive høringssvar til Frederikssund kommune og 

hvad relevante begrundelser  kan være. Generelt er en høring den lovformelige procedure for 

borgerinddragelse, som skal gennemføres forud for politiske beslutninger, der kan have betydning for 

borgerne. Efter en høring bliver de indkomne høringssvar behandlet i form af en ’hvidbog’, som lister og 

omtaler høringssvarene og også kommenterer, hvorvidt høringssvaret har givet anledning til ændringer i 

det, der skal besluttes. Hvidbogen indgår i beslutningsmaterialet, sammen med det oprindelige 

høringsmateriale og det aktuelle beslutningsforlag. Efter den politiske beslutning skal beslutningen 

offentliggøres, og i mange tilfælde kan man klage over den trufne beslutning. Nærmere oplyses sammen 

med offentliggørelse af beslutningen. Klagefristen vil normalt være på fire uger, regnet fra dato for 

offentliggørelse.  

Tidsplan i Frederikssund kommune 

25. oktober 2019: Frist for indsendelse af høringssvar. Herefter læser og bearbejder forvaltningen de 

indkomne høringssvar.  

 

5. november 2019: Møde i Plan- og miljøudvalget (PMU). Ved dette møde skal efter planen de indkomne 

høringssvar fremlægges og redegøres for, hvorvidt høringssvarene medfører ændringer (dvs. 

gennemgangen af Hvidbogen). Derefter skal udpegningerne vedr. Det Grønne Danmarkskort i 

Frederikssund kommune besluttes. Beslutningen indgår i den videre interne politiske proces.  

 

20. november 2019: Møde i Økonomiudvalget (ØU). Her kan beslutningen fra PMU diskuteres, givet fald 

også omstødes (dette vil indebære, at emnet bliver henvist til PMU til fornyet behandling). Er ØU ikke enig 

med det materiale, der kommer fra PMU, kan udvalget også vælge at komme med en henstilling til Byrådet, 

der er øverste politiske beslutningsorgan i kommunen. Indstillingen fra ØU  går til Byrådet til endelig 

behandling og beslutning. 

 

27. november 2019: Møde i Byrådet. Endelig beslutning om udpegningerne til Det Grønne Danmarkskort. 

Samtidig beslutning om kommunens aktuelle ”udviklingsområder”. Disse må der kun arbejdes videre med 

under to forudsætninger: 1. Udpegningerne til Det Grønne Danmarkskort er endeligt besluttet, og 2. at 

udviklingsområderne meldes ind til kommunens Planstrategi 2019 inden 1. december 2019.  
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Vores vurdering er, at kommunens politikere vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at overholde 

denne plan, ”for ellers står kommunen til at tabe en masse penge”, som et byrådsmedlem formulerede 

det.  

Dit høringssvar 

Vi har udarbejdet en skabelon i WORD, som du kan benytte dig af. Du kan se dokumentet og arbejde videre 

med det, hvis du trykker på dette link: [Skabelon] 

1. skridt: Din ejendom 

Beskriv kort din ejendom, altså f.eks. hvor stor den er, hvordan arealerne anvendes og bedriften er 

opbygget (fx: der drives planteproduktion, arealet er bortforpagtet; eller: jeg driver jorden med planteavl 

og har en griseproduktion; eller: gården har specialiseret sig på …). 

2. skridt: Udpegningerne i forhold til din ejendom 

Du kan evt. beskrive, hvordan udpegningerne i høringsmaterialet ligger i forhold til din jord. Du kan også 

pege på Naturrådets rapport, der henstiller til kommunerne kun at udpege arealer, hvor lodsejer har sagt ja 

til en udpegning. Udpegningerne i høringsmaterialet er følgende:  

 Nuværende større naturområder.  
 Udpegningen omfatter i stort omfang arealer, der i forvejen er 

beskyttet og som skal være med, f.eks. Natura 2000-områder, 
Fredskov over 25 ha, § 3-natur over 25 ha  

 ”Økologiske forbindelser” (eksisterende) 
 Kun arealer, der i forvejen er beskyttet § 3-natur, f.eks. i ådale og 

i kortlagte lavbundsområder; kun få hektar  

 Potentielle naturområder = kommunens ønsker, f.eks.: 
 I tilknytning til eksisterende naturområder, men uden 

umiddelbare konflikter med private og offentlige interesser. 

 Potentielle økologiske forbindelser efter kommunens skøn 
 Forbinder naturområder eller skal skabe sammenhæng mellem 

”forbindelser” og ”naturområder” 

 

Der findes et kortværk, hvor du kan zoome ind på din ejendom og se, om eller hvordan udpegningerne 

ligger hen over din jord. Kortværket findes på http://kort.plandata.dk/spatialmap  

Vi har udarbejdet en vejledning om, hvordan du kan bruge mulighederne i dette kortværk, se her 

[Kortvejledning ]  

3. skridt: Udpegningernes betydning for din ejendom 

Her kan du beskrive, hvordan du tror, at udpegningerne påvirker din ejendom i fremtiden. Konsekvenser 

kan eksempelvis være 

https://nola.dk/wp-content/uploads/Skabelon_Høringssvar_frederikssund-2019.docx
http://kort.plandata.dk/spatialmap
https://nola.dk/wp-content/uploads/Kortvejledning_GDK_-Frederikssund.pdf
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 gennemførelse af naturprojekter på egen eller andres jord kan indskrænke muligheder for at drive 

husdyrproduktion fremadrettet, fordi der vil opstå beskyttet natur.  

 Arealer til fødevareproduktion går tabt. Det gælder i høj grad for de arealer på lerjord, som giver 

rigtig god økonomi, men som er udpeget som ”potentielle økologiske forbindelser”, til dels på 

baggrund af forkerte udpegningerne i amternes tid 

 Økonomien fra ejendommens drift bliver dårligere 

 Følgeskader: Kreditværdighed, handelsværdi 

 Særlige lokale forhold, der ikke taler for at anvende arealerne til naturformål fremadrettet  

4. skridt: Afrunding  

Du kan afslutte ved at påpege, at du er imod en udpegning, og forventer at blive kontaktet af kommunen, 

hvis den måtte ønske at opretholde udpegninger på din ejendom.  

5. skridt – husk navn og adresse 

Vores vurdering af udpegningerne 

Udpegningerne for eksisterende natur og eksisterende forbindelser, hhv. mørkegrøn og lysegrøn i billedet 

ovenfor, er i forvejen givet. Grunden er, at arealerne i forvejen enten er beskyttet natur, eller efter anden 

lovgivning er underlagt en agenda, hvor naturformål skal prioriteres (f.eks. Natura 2000). – Du kan godt 

være imod udpegningerne, men det er usikkert, om det ændrer noget.  

Anderledes er det med de blå og de gule udpegninger. Her kommer kommunens ambitioner til udtryk i 

langt højere grad. Her kan det eksempelvis være vigtigt at påpege, 

 Om den berørte jord bliver anvendt til fødevareproduktion, som jo er både en privat og en 

”offentlig interesse”, som det hedder i vejledningen om de arealer, der IKKE skal udpeges 

 Især hvis arealet er i omdrift, altså dyrkes med skiftende etårige afgrøder, kan det være et vigtigt 

argument, at man ikke har planer om at ændre driften og at du ikke kan se, om eller hvordan 

værdifuld natur kan etablere sig  

 Du kan påpege, at du skulle have været spurgt, inden der blev lavet udpegninger på din jord 

 Udpegningerne har en betydning for salgs- og handelsværdien af din ejendom. Der vil altid være 

mulige købere, der går videre til en anden ejendom uden naturudpegninger. 

 Udpegningerne kan påvirke din og kommende ejers kreditværdighed, da realkreditinstitutterne 

tager udgangspunkt i landbrugsjordens løbende indtjeningsmuligheder 

 

Forkert kortgrundlag  

Skal suppleres 


