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Årsberetning 2018 DN Allerød. 
Årsmøde den 13.11 18 

Indledning 
DN lokalafdeling Allerød har i årets løb været involveret i en lang række sager – i alt er vi blevet 
informeret i 46 sager via kommunens Nyhedsbrev. Det har været sager, hvor DN er 
høringsberettiget, og sager hvor Lokalafdelingen har gjort indsigelse eller kommenteret kommunens 
beslutninger. Det kan f.eks. være sager om etablering af boligbyggeri tæt på skovbyggelinie, 
Råstofplan og Kommuneplan, grusgravning, fjernelse af §3 område og landzonetilladelser. 

Lokalplaner – byggesager - fredninger.  

I det forløbne år har foreningen aktivt involveret sig i følgende sager: 

1 Ansøgning om opførelse af sommerhus i Kattehale 
2. Bastrup Nord fredningen 

3. Indsigelse mod anlæg af erhvervsområde i Farremosen 
4.  Naturens- og Geologiens dage den 16.9 

5. Råstofplanen 
6. Etablering af grøn sti mellem Furesø og Sjælsø 
7. Indsigelse mod brug af fredningen af Blovstrød gadekær ”Grønningen” til aktiviteter for    
Blovstrød by og Læringsby 

 
Samarbejde med kommunen 
Samarbejdet med kommunen er baseret på de 46 nyhedsbreve ang. lokalplaner og beslutninger og 
tilladelser, Generelt er der et godt samarbejde med kommunes forvaltning.. Bastrup Nord 
fredningen og flytning af §3 området i Farremosen, et eks. på et godt samarbejde  
Siden august har der været etableret dialogmøder med kommunens miljøafdeling, Møderne finder 
sted en gang i kvartalet. 
 

Foreningens forhold til pressen og øvrige samarbejdsparter 
Lokalafdelingen har et godt samarbejde med pressen – Frederiksborg Amtsavis, Allerød Nyt og 
Jyllands-Posten. Der har været artikler og interviews og indlæg i TV Lorry 
Samarbejdet med Hovedforeningen. er godt, vi får støtte på højt fagligt niveau. 

 
Hvordan står det til med naturen i Allerød Kommune, er den på ret kurs? 

• Allerød Byråd har tilkendegivet at den ønsker at være en grøn kommune, og opfylde 
naturens krav om plads og beskyttelse. Spørgsmålet er, hvordan har det manifesteret sig i det 
forløbne år? 
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Der er mange og værdifulde naturområder i Allerød, som sammen med andre forhold, skoler, 
ældrepleje mv. gør det attraktivt at bo i kommunen.  

• 23% er skov og fredede arealer 

• 8% militære arealer  i alt 665 ha der er fredet (Høvelte) 

• 4.5% er udlagt til indvinding af grus, sand og ler 

• 36% er landbrugsarealer 

• 28,5% er bymæssig bebyggelse, erhverv og veje 

 
Byrådets kurs i forhold til beskyttelse af natur og miljø.:. 

1. Vedtaget lokalplan om opførelse af Sundhedshuset på det areal, hvor der er en lille lund 
med træer der er 60 – 70 år gamle. Planen blev sendt i høring den 26. juni med frist sidst i 
juli midt i sommerferien Vi betragter planen som et angreb på den smule natur der er i 
Allerød bymidte. Er fjernelse af lunden ikke modstrid med hvad Kommunen melder ud om, 
at kommunen skal nedsætte CO2 udslippet og med aktive tiltag modvirke udslip af CO2 ?  

2. Anlæg af erhvervsområde Farremosen for virksomheder med særlige beliggenhedskrav på 
område med særlige drikkevandsinteresser. - hvad er begrundelsen? 

3. Anlæg af cykelsti ved Kirkeltevej. En række fine seljerøn træer er fældet og en bred cykelsti 
har fjernet halvdelen af forhaverne ved to huse på vejen. Hvorfor er cykelstien ikke anlagt 
oven på grøften på den anden side af vejen, hvor der er opsat lysmaster?: 

4. Kommunens naturplejeplaner – her gør kommunen en fin indsats. De områder, hvor der er   
behov for naturpleje bliver der passet og plejet i overensstemmelse med planerne. 
Naturområderne er til stor glæde for kommunens borgere, der anvender dem i stort omfang   

 

Konklusion  
Det går begge veje, når det gælder naturbeskyttelse. Den forkerte vej er, når byrådet går til grænsen, og 
dermed lægger et stort pres på naturen. Byrådet er meget opsat på at få flere indbyggere, derfor flere boliger, 
ligesom alle andre kommuner i Nordsjælland. Hertil kommer lokalplaner for erhverv samt tilladelser til at 
igangsætte grusgravning...  

Hvorfor skal der bygges og anlægges mere? 

Hvad får vi ud af det, ud over at miste natur?  Mere støj, mere trafik på vore lokale veje?  

Tilsammen forhold der gør, at vi i Bestyrelsen arbejder på at gå den modsatte vej, nemlig at give plads til 
naturen og bedre muligheder for livskvalitet for alle. Klimaforandringerne betyder, at man på 
internationalt plan går i gang med at forhindre de værste effekter af temperaturstigning.  

Og  her følger kommunen trop. Allerød Kommune har nedsat et §17 stk. 4 udvalg som har til formål at 
sætte FN´s verdensmål ind i kommunens planer for udvikling. Vi vil bidrage med vores viden om natur og 
klima og ser frem til at kommunen vil lytte og handle i overensstemmelse med FN`s verdensmål. 
 

Hvad vil vi arbejde på i det kommende år? 
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Vi er naturens vogter i kommunen, natur, klima og herunder rent vand er et fælles vilkår for os, 
Mere biodiversitet og mere natur er en lise for sjælen og det gælder vel for os alle sammen?. Den 
giver oplevelser og den afstresser fortravlede mennesker. Derfor skal vi værne om den og prioriterer 
følgende opgaver:. 

1. Råstofplan 2020. Her vi vil arbejde for, at Allerød ikke fortsat skal være den kommune i 
Region Hovedstaden der leverer mest grus og sand. Vi vil arbejde for at grusgarvning skal 
planlægges på landsplan og  ikke i de enkelte regioner.    

2. §17 stk. 4 udvalget her har DN en plads, og den vil vi bruge til, at Allerød bliver en 
kommune der realiserer FN’s verdensmål i kommuneplanen – ikke bare skriver den ind, 
men også handler i overensstemmelse hermed. 

3. Kommunens arbejde med den kommende Planstrategi for udviklingen af Allerød og de 
lokalplaner kommunen sender i høring får topprioritet 

4. Den kommende motorvej – her skal der etableres erstatningsnatur og støjvolde 

5. Arrangere ture for medlemmerne i DN – Har I forslag, så send dem til bestyrelsen. 
6. Dialogmøderne med kommunen vil blive prioriteret højt. Her har vi en mulighed for at 

formidle vores viden og holdninger til naturen og dermed bidrage til, at kommunens 
lokalplaner kommer i en mere grøn og bæredygtig retning 

 
 

Marianne Engberg 
Formand, DN Lokalafdeling Allerød 

 Den 9.11.18 
 

 
 

  
 


