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Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Allerød                                                 2020 
 
Kære Byrådspolitikere. 
 
Der er i øjeblikket debat om, hvad man kan gøre for at forhindre lugten af gylle i Blovstrød, senest i 
forbindelse med udbringning af svinegylle i april. I offentligheden er der forslag om skovrejsning 
og forslag om spredt beplantning af området. Fra debatten kan nævnes: 
 
Jørgen Ekstrøm Jacobsen, SF skriver i Allerød Nyt 30.4.20: 
’Derfor skal vi have mere natur og skov, og ikke mindst urørt skov. Her kommer dette areal ind i 
billedet, da det er en oplagt mulighed for at øge vores skovareal. At det ligger op til nuværende 
skov, vil kun øge faunaens spredning og gøre den lettere. Derfor er der uanede muligheder. Her er 
blot nogle eksempler: Udover skovrejsning, retablering af vådområder, enge, skolehaver, 
permakultur, naturlegeplads, shelter og stier’. 
 
En anden debattør, Svend Sidenius, Blovstrød skriver: 
“Kommunen ønsker at bruge området til rekreative formål, ikke bare for nærområdet, men for hele 
Allerød Kommunes befolkning. Der er jo tale om et fantastisk smukt åbent område op mod skoven, 
der “bare” bruges til at understøtte svineproduktionen for én landmand i Frederikssund 
kommune.” 
 

I anledning af debatten har Danmarks Naturfredningsforening Allerød følgende bemærkninger og 
forslag, som både kan hindre flere klager over gyllestank, og samtidig markere Allerød Byråd, som 
et Byråd der sætter handling bag mottoet ”Tæt på hinanden – tæt på naturen”. 

DNs forslag tager afsæt i de lokalplaner, der er vedtaget tidligere: 

I en analyse til planerne om bebyggelsen til Ny Blovstrød i 2009 fremgår det på side 17, at   

“RP2005’s udpegning af værdifuldt landskab i nord langs Tokkekøb Hegn bør videreføres i 
kommuneplanen, og området bør friholdes for byggeri og skovplantning.” 
http://www.kommuneplan.alleroed.dk/download/kortlaegningsnotater/090415_ny_blovstroed_analy
se.pdf 

En skovrejsning vil skæmme udsigten til den fredede Sortemose og det smukke skovbryn, med de 
mange blomstrende fuglekirsebærtræer i maj. Ny Allerødgårds jorder er et af de sidste lysåbne 
arealer på strækningen mellem København og Hillerød, og vi har heldigvis en del skov i Allerød, 
hvilket er godt for natur, ren luft og klima.  
 
DN anbefaler på den baggrund, at Byrådet beslutter at tage området ud af kommerciel 
landbrugsdrift og omlægger arealet til et lysåbent natur høslætsareal, hvor der 1-2 gange årligt tages 
økologisk hø, som kan afsættes til hobby ridefolket eller til fjernvarmeværker. Arealet kan også 
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med fordel beriges med en spredt tilplantning af blomstrende busk- og trægrupper bestående af 
buske af værdi for insekter og sommerfugle. Hermed bevares det åbne landskab, som efter høslæt 
frit kan benyttes af publikum, bl.a. den voksende befolkning i de nye kvarterer i Blovstrød. Inden 
høslæt, som finder sted først i juli og september, skal der klippes stier gennem området, så folk kan 
færdes. For at opnå den eftertragtede engkarakter med en blanding af et rigt urteflor og græsser, er 
det vigtigt, at arealet aldrig gødes, idet en fremtidig nedsat næringspulje er en forudsætning for at 
ukrudtsprægede konkurrencestrateger, også kaldet trivial-ukrudtsarter, ikke overtager arealet, men 
at lave ønskværdige engplanter, der er så stor mangel på i vores landskab, favoriseres. Med en 
omlagt drift, hvor arealet fremover skånes for den kraftige svinegylle, friholdes den nærliggende 
fredede Sortemose, med sårbare sphagnumflader, også for den stærkt skadelige 
ammoniakfordampning.  
Allerød kommune, Natur og Miljø har en mangeårig positiv erfaring i denne driftsform, høslæt på 
kommunens øvrige naturarealer, de rette maskiner og kan udarbejde en brugbar driftsplan for 
arealet. Høslættet kan dog med fordel udliciteres til en privat entreprenør, hvilket billiggør driften. 
 
Hvis Ny Allerødgårds jorder bliver udlagt som ekstensiv høslæts natur med spredte hasselgrupper 
og nogle levende hegn med arter som slåen/hvidtjørn/benved og kvalkved vil det blive attraktivt for 
både dyr, insekter, sommerfugle og mennesker i fremtiden. Når en tæt grønsvær af urter og græs er 
etableret, hvilket tager en ca. 3-5 år, vil området også optage en del C02. 
 
Forslaget til et sådant rekreativt naturareal kan være Byrådets “gave” til kommunens borgere i 
anledning af 50-års jubilæet, nu da en ny kommuneskov åbenbart ikke bliver til noget? 
Og samtidig slipper Forvaltningen for at besvare de årlige klager over gyllestanken. 
DN Allerød ser frem til, at Byrådet gennemgår og tager positivt imod dette initiativ fra DN-Allerød. 
 
Med venlig hilsen på Bestyrelsens vegne 
Marianne Engberg 
Formand. 
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