
                     

Til	Allerød	kommune
Fra  DN lokalafdeling Allerød, Marianne Engberg

DN Allerød
Dato: den 30.1.21

                                                                                                                
                         
Høringssvar Natur-, miljø- og klimapoliEk

Danmarks Naturfredningsforening Allerød har følgende kommentarer El forslaget Natur-, 
miljø- og klimapoliEk. Det er et godt iniEaEv, at kommunen vil sæHe retning på udviklingen i 
de kommende 9 år frem El 2030, en udvikling der bygger på FNs verdensmål om en 
bæredygEg udvikling

MOD ET BÆREDYGTIGT ALLERØD
Den eksisterende tekst lyder: “Natur-, miljø- og klimapoliEkken sæHer retningen mod et 
grønt og bæredygEgt Allerød. Denne udvikling kan kun skabes i fællesskab, ved at være 
innovaEve og tænke bæredygEghed in di alle konkrete valg”.

DN har følgende Elføjelser:
Synergi i alle udviklingsprojekter 
Danmarks Naturfredning Allerød vil foreslå, at Allerød Kommune indarbejder et overordnet 
mål om, at de vil arbejde målreHet med synergi på tværs af afdelinger og siloer. DeHe kan 
gøres ved at tænke synergi ind i alle udviklingsprojekter, så potenEale for natur, klima og 
biodiversitet indarbejdes, og der ved vurdering af løsningsforslag alEd indgår effekten for 
natur. (Som f.eks. ved at udvikle parkeringsarealer så de også bliver grønne byrum El glæde 
for både beboere, bilister, byens øvrige borgere og naturen.)  

TEMA 1:  BæredygEge bygninger og byrum.
Målene om bæredygEge bygninger og byrum kan vi ElsluHe os. Men der mangler et udsagn 
om, at byudvikling ikke skal finde sted i natur- og kulturhistorisk bevaringsværdige områder. 
Eksempelvis er planen om byudvikling i Enghaven Nord ikke i overensstemmelse med en 
overordnet bæredygEg udvikling, der respekterer bevaringsværdige naturområder.

Fokusområde 2: BæredygEg planlægning og arealanvendelse 
Vi foreslår at

• Allerød Kommune vil arbejde ud fra et princip om, at naturelementer bevares og 
integreres som værdifuld og karaktergivende bynatur, når der udvikles nye 
boligområder.  

• der tages maksimalt hensyn El biodiversiteten og eksisterende natur, både under 
selve byggeprocessen og mht. placeringer af byggeri og infrastruktur



TEMA 4: BæredygEgt forbrug og dannelse
Fokusområde 2: BæredygEge forbrugsvalg
DN kan ElsluHe sig deHe mål
Den eksisterende tekst: “Kommunen vil understøHe borgernes mulighed for at træffe 
bæredygEge forbrugsvalg. Det vil kommunen gøre igennem samarbejde med frivillige 
foreninger og forretningsdrivende om at synliggøre, hvordan livssEl og vaner påvirker vores 
bæredygEge fodabryk.  Kommunen vil understøHe borgere og virksomheders muligheder 
for at træffe bæredygEge energivalg, herunder for at indgå i lokale grønne fællesskaber.” 
Fokusområde 3: BæredygEg dannelse og undervisning
Den eksisterende tekst: “Kommunen ønsker at udvikle børns kompetencer El at agere 
bæredygEgt ved at integrere bæredygEghed i skoler og daginsEtuEoners pædagogik og 
læringsfællesskaber. 

DN har følgende kommentarer:
Her bør de voksne, de ældre — hele samfundet inkluderes i målsætningen om at skabe øget 
viden og forståelse. Et vigEgt skridt på vejen El et bæredygEgt samfund bliver at skabe øget 
forståelse om vigEge sammenhænge i naturen — og mellem natur og samfund. Det er ikke 
kun børnene der mangler denne indsigt. Det er i høj grad alle os voksne og ældre — både i 
vores roller som privatpersoner og som ansaHe og ledere i virksomheder — som skal have 
ændret normer og vaner, som er opbygget gennem hele vores liv. Derfor bør 
undervisningsindsatsen ikke begrænses El at være målreHet børn. 

TEMA 5: Oplev naturen tæt på
DNs kommentar:
Fokusområde 3:  Brug naturen 
Udtrykket brug naturen foreslår vi ændres El; oplev naturen. Naturen er ikke en 
brugsgenstand, som kan bruges som man lyster. Naturen skal omgås med respekt, den er en 
mulighed for oplevelse, opdagelse og berigelse.

Den eksisterende tekst lyder: 
“Det er byrådets mål at: 

• Give alle kommunens borgere lyst El og adgang El at opleve naturen tæt på ved at 
skabe plads El naturen i bynære områder.  

• Øge børns kendskab El naturen ved at prioritere undervisning om natur målreHet 
børn.”

DN foreslår at der Elføjes:
• bidrage El (dvs. blandt børn, unge, og voksne og ældre) at skabe en øget forståelse og 

mere viden om naturen generelt og om vigEge sammenhænge mellem natur og 
samfund. 



Den eksisterende tekst lyder:
“Kommunen vil udpege og informere om naturområder, som er særligt velegnede El 
forskellige friEdsakEviteter, som understøHer borgernes mulighed for det sunde og gode liv.”

DN foreslår at der Elføjes:
Kommunen er opmærksom på, at naturen og skovene ikke bør “Evoliseres”, at der skal tages 
hensyn El f.eks. ynglepladser og fauna, og derfor vil der også være naturområder, hvor 
Mountain-bikes og andre støjende akEviteter ikke er Elladt.

DN rådgiver gerne.

Den eksisterende tekst: 
“Vi er godt på vej når 

• Plejen af bynære grønne områder giver øget biodiversitet.  
• Der er adgang El flere bynære områder med natur.  
• Naturen fungerer som læringsrum for både børn, unge, voksne og ældre”

TEMA 6:  Styrket natur i det åbne land
“SamEdig vil kommunen prioritere naturplejen, så der er plads El både særlig værdifuld 
natur og hverdagsnatur med naturoplevelser tæt på borgerne” 

DN foreslår at følgende punkter Elføjes:
 At bevare, beskyHe og værdsæHe de åbne landskaber mellem byområder, som giver plads 
El natur og biodiversitet, og giver Allerød sin særlige karakter. 

• At bevare byområderne som selvstændige bysamfund omgivet af åbne landskaber 
• At undgå fortsat ukriEsk vækst og sammensmeltning med både Hillerød og 

Københavns forstæder.  
• At omdanne dyrkede arealer El natur med klimaeffekt og øget biodiversitet 
• Styrke naturen i det åbne land ved at skabe bedre, mere og mere sammenhængende 

natur.  
• MålreHe naturplejen så den øger biodiversiteten. 

Alt sammen fine mål men:
Naturen er ikke en vare, som vi kan vælge El og fra. At formøble vores natur El byggeri er 
noget af det nemmeste Byrådet kan gøre, men det er umuligt at genopreHe  den natur der 
er tabt. Derfor er det vigEgt at denne Natur-, Miljø- og KlimapoliEk kommer El at fungere i 
virkeligheden for at beskyHe vores natur. Danmarks Naturfredningsforening har med “Natur 
nok kampagnen” indsamlet 50.000 underskriber og overbevist poliEkerne på ChrisEansborg 
om, at naturen skal have mere plads, for at vi kan stoppe naturens Elbagegang.



Når vi ser på indholdet af kommunens Natur-, Klima- og MiljøpoliEk er det et godt og 
præcist formuleret handlingsorienteret værktøj, der taler godt ind i “Vision 2031 - Tæt på 
hinanden – Tæt på naturen” og Planstrategi 2019 med strategi for biodiversitet og udkast El 
klimaplan. Men når vi ser de handlinger, som der udøves fra poliEsk side i forhold El 
bebyggelse af bevaringsværdige naturområder, så er der ikke den nødvendige sammenhæng 
mellem mål og handling. 
Det vil styrke forslaget, hvis man under de konkrete temaer giver eksempler på hvor Byrådet 
har handlet eller vil handle i overensstemmelse med de opsEllede mål. 

TEMA 7: Partnerskab for handling.
Det er fine mål, som bør sikre, at de øvrige mål kan opfyldes. Vi bemærker, at Danmarks 
Naturfredningsforening Allerød ikke er nævnt. Vi kan som lokalafdeling Elbyde viden om 
natur, klima og miljø på højt fagligt niveau. Derfor lyder opfordringen: Inviter Danmarks 
Naturfredningsforening Allerød med i partnerskab for handling, vi bidrager gerne!

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Marianne Engberg
Formand, DN Allerød


