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DN Allerød 
 
Dato: den 1.9.20 
 
Til Allerød kommune 
Fra  DN lokalafdeling Allerød, Marianne Engberg 

 
 

 
 
 
 
 
Høringssvar på Borgmesterens budgetoplæg 
 
”Et enstemmigt byråd vedtog i december 2019 en ambitiøs planstrategi, som lægger op til en grøn 
udvikling af kommunen med en fortsat vækst. I Planstrategien har byrådet vedtaget, at der skal 
igangsættes nye byggerier i 2021/2022 på Sportsvej, Enghaven og Langkæret. For de arealer, som 
kommunen ejer skal der sættes gang i udviklingen i 2021  
 
På Enghaven skal der ifølge planstrategien bygges boliger i 2022 på en måde, så der fortsat vil 
være rig adgang til de grønne områder fra de nuværende boliger. Der skal påbegyndes 
udarbejdelse af lokalplan for området i 2021”.  
 
´Enghaven Nord´ 
 
Et muligt nyt byggeri i området nord for den eksisterende bebyggelse i Enghaven (Frugthaven, 
nord for Lillerød Landsby), vil på dramatisk vis ændre landskab og natur i området, samtidig med, 
at folks muligheder forringes kraftigt for at gå tur langs med de levende hegn til den fredede 
Børstingerød Mose, og opleve denne. Byggeriet vil stride imod kommunens slogan ’tæt på 
hinanden og tæt på naturen’. Byggeriet bliver en karikatur på kommunens slogan, da byggeriet 
nærmest ligger helt ude i naturen. 
Fornemmelsen af to byer, Lillerød og Hillerød, med åbent land imellem (uden gadelamper), vil 
efterhånden forsvinde, når dette fine landskabsrum forandres til rækkehuse eller ’Lind og Risør’ 
huse. Området er udpeget til ’grøn korridor’ til passage mellem St. Dyrehave og Børstingerød 
mose /Brødeskov for vildt, fugle, padder mm,  
DN-Allerød har flere gange tidligere overfor Allerød Byråd påpeget de landskabelige kvaliteter i et 
af kommunens sidste store landskabsrum:  De fire fredede stengærder markerer de små marker 
indrammet af gærder med kirsebærtræer, levende hegn med et stort udvalg af hjemmehørende 
arter og et væld af fouragerende rovfugle fra de omkringliggende skove og fra den unikke, 
naturplejede Børstingerød Mose.  
Området er et af få steder i den efterhånden udbyggede kommune, hvor et relativt intakt 
dyreliv, rådyr, ræv, hare, grævling, lækat, stadig findes. 
Dertil kommer en meget fin cykel/gangsti i kanten af den fredede mose, fra Kollerød Å til 
Børstingerød med udkig til diverse små og større landskaber og først og fremmest, fred og ro. Hvor 
findes det ellers i kommunen?   
Derfor må DN kraftigt tage afstand for et nyt byggeri i Enghaven Nord. Arealet er ikke en 
pløjemark, der nemt kan bebygges, men et fint landskab med et varieret dyreliv, som 
kommunen bør beskytte. Byen er smukt afrundet her, som den er nu! 



 2 

 
Omprioriteringskatalog  
20.1 TEPMU, Naturprojekter 
”Forslaget vil indebære, at der gennemføres færre naturprojekter (70.000 kr.) og konsulentopgaver (30.000 
kr.). Forslaget har ingen personalemæssig konsekvens. Besparelsen svarer til 19% af budgettet til 
naturprojekter og 13% af det generelle konsulentbudget for natur og miljø. Konsekvensen vil være mindre 
mulighed for overvågning af naturens tilstand og færre nye tiltag for biodiversitet”  
 
Forslaget betyder en besparelse på 100.000,-kr.eller 32% i årene 2021, 2022, 23-28 
 
Allerøds natur har været naturplejet for små midler siden 1984. 
Allerød Kommune, Natur og Miljø, bruger ca. 1,5 millioner kroner/år til at sikre den fantastiske 
natur i kommunen, et beløb, der med forslaget år for år er blevet beskåret. Dette er særdeles 
uheldigt, idet det i disse år tydeligt viser sig, at den praktiske naturpleje er altafgørende, for en 
rig og mangfoldig natur.  
Uden naturpleje, mister vi masser af arter, naturområderne vil invaderes af agressivt 
’haveukrudt’ og langsomt, men sikkert gro til i tæt krat og senere skov. Erstatningen vil blive 
trivielle arter, der findes overalt. Gammelkendte arter, tilpasset gennem meget lang tid, vil 
forsvinde. Siden 1960 har vi mistet 13 dagsommerfuglearter- ud af ca. 90 arter! Det er på tide, at 
vågne op og frasige sig vores vækstfilosofi. 
 
Allerød Sø/Kattehale Mose, ca. 60 ha ligger umiddelbart syd for Allerød St., Lynge By har naturen 
helt inde på livet, idet det 15 ha store naturområde Lynge Natur-og Fritidsområde, der er en del af 
Lynge grusgrav, begynder helt inde ved Lynge bycentrum, Blovstrød har Blovstrød Enge ned til 
Drabækken og Forsvarets arealer. Disse arealer er indtil nu plejet så de fremstår med en fin 
natur. 
 
Forslaget om en besparelse, der svarer til 19% af budgettet til naturprojekter strider imod kommunens 
udsagn om at være en grøn kommune. Sloganet tæt på hinanden – tæt på naturen bliver blot et slogan, 
der ikke følges op af beslutninger, der opfylder de mål, der er fastsat. Set i forhold til kommunens 
samlede budget er budgettet til naturpleje og nye projekter minimalt. Forslaget bør udgå og besparelserne 
lægges andre steder, hvor der er flere midler, og hvor besparelserne ikke vil få de voldsomme 
konsekvenser i form at tabt og stærkt forringet natur.  
 
Derfor kære Borgmester og Byrådsmedlemmer lad de flotte mål om en grøn kommune, øget biodiversitet 
og tæt på naturen blive til virkelighed. Undlad at bebygge Enghaven Nord og undlad besparelser på 
naturplejen og nye projekter, så der bliver mulighed for, at Ny Allerødgaards jorde bliver til ny natur.  
  
 
Med venlig hilsen 
Marianne Engberg 
Formand, Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Allerød 
 
 


