
1 

 

 

Hillerød Afdeling  
Fm. Jørgen Nielsen 8691 5210/ 2147 5210 

hilleroed@dn.dk 

 

 

 

Hillerød d. 14. november 2016 

 

Årsmøde 2016, beretning for året, der gik 

 

 
naturpleje på Skansebakken 

 

Året 2016 har været et år, hvor DN som landsforening har haft meget at se til. Der blev brugt mange 

ressourcer på "Red kysterne"- kampagnen, som havde en helt afgørende betydning for, at planerne om 

yderligere bebyggelser langs kysterne blev taget af bordet. Regeringens landbrugspakke har også givet 

en del arbejde i sekretariatet på Østerbro. Det kan kun bekræfte os i, at uden en vågen organisation 

som DN ville vores natur være et alt for let bytte, når vækst og udvikling alene sætter dagsorden. 

Lidt fredeligere går det for sig i Hillerød. Overordnet er det imidlertid de samme konflikter, som vi op-

lever: konflikten mellem vækst og udvikling over for hensynet til natur og ressourcer. Det kan være 

vanskeligt at håndtere disse sager. Også på lokalt plan er DN stort set den eneste organisation, der ud 

fra et overordnet hensyn har fokus på disse konflikter. DN har en særstatus, og det er en position, vi 

skal værne om og søge at pleje på bedste vis. Hvordan det bedst gøres, er et hyppigt diskussionsemne i 

DN- Hillerød. 

Vores arbejde kan groft inddeles i disse 4 kategorier: 

1. "vagthundefunktionen"  
Vi vurderer alle afgørelser, primært kommunens, som bliver os forelagt. Vi anmelder indgreb i 

fredninger og i naturen generelt, ligesom vi anmelder manglende håndhævelse af myndighe-

dens afgørelser. Vi klager over mangelfulde miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. 

2. mere og bedre natur og renere miljø 
Vi gør opmærksom på manglende pleje af fredede område. Vi er med i aktiv naturpleje, og vi 

prøver at sikre værdifulde områder fx. gennem fredning. Vi gør myndighederne opmærksom 

på manglende pleje af deres arealer og vi søger at værne om de beskyttede naturtyper. 

3. fremme en hensigtsmæssig planlægning 
Vi kigger alle landzonetilladelser igennem. Desuden bruger vi en del ressourcer på at påvirke 

kommuneplanlægningen, herunder affaldsplaner, naturplaner og vandplaner. Vi gør samtidig 

indsigelse, når planhierakiet ikke respekteres.  

4. formidle naturoplevelser 
Vi arrangerer ture i lokalområdet og arrangerer natur-events. Herved får vi lejlighed til at møde 

og blive inspireret af naturinteresserede borgere. Til gensidig fornøjelse. 
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Det har været et relativt roligt år uden de helt store kampopgaver. Det er vores indtryk, at myndighe-

derne i det forgangne år har været mere indstillet på at høre borgernes mening og tage bestik heraf. Det 

gælder primært politikerne, men forvaltningen har også, på de områder, vi arbejder med, lagt sig i se-

len for at respektere de hensyn, borgere og organisationer kæmper for. 

Jeg nævner nedenfor et udpluk af de væsentligste sager i årets løb: 

ad 1: en borger i Hammersholt har gjort os opmærksom på en virksomhed, hvis drift påfører omgivel-

serne store gener. Kommunen er blevet gjort bekendt med problemet, også fra DN, men det har endnu 

ikke ført til, at den har taget sin tilsynspligt alvorligt og vurderet, om klagerne er velbegrundede. Vi 

har derfor, i samarbejde med lokalområdet, set os nødsaget til at skrue bissen på over for kommunen. 

Der er afholdt borgermøde i det lokale forsamlingshus, men det har tilsyneladende ikke fået kommu-

nen til at interessere sig for sagen. Nu vil vi overveje passende initiativer. 

ad 2: mange af vores fredninger er såkaldte udsigtsfredninger, og her et det en særlig smuk udsigt, 

man ønsker bevaret. Imidlertid er der problemer med mange af disse udsigtsfredninger, idet træer i 

fredningen har vokset sig så store, at de skjuler udsigten. Det gælder fx. Gadevang Mose og Skanse-

bakken. Fredningskendelsen siger, at der ikke må plantes noget, der kan skjule udsigten, men man har 

tilsyneladende glemt at tænke på de træer, der med tiden vokser sig store. Vi har konsulteret frednings-

eksperter, og vi har bedt forvaltningen forholde sig til, hvad der skal stilles op med disse problematiske 

fredninger. 

I en fredning ved Nejede Vesterskov ønskede en ny ejer i foråret at bygge et skur til sine naturplejered-

skaber. Det må man ikke i følge fredningen, men kommunen ønskede at dispensere. Her var vi ikke 

enige, idet vi anså et byggeri af den ansøgte størrelse for at stride imod fredningsformålet. Frednings-

nævnet gav os ikke ret og accepterede byggeriet. Nævnets argumenter overbeviste os ikke, så vi sendte 

sagen til endelig afgørelse i natur- og miljøklagenævnet. Sagen er endnu ikke afgjort, hvilket bl.a. 

skyldes udflytningen af statslige arbejdspladser. 

Vi har i årets løb haft en del arbejde med sager om deponering af overskudsjord i landzone. Reglerne 

på området er lidt indviklede, men en vigtigt drivkraft i den slags sager er tilsyneladende udsigten for 

lodsejeren til at modtage god betaling for at modtage overskudsjord. En aftale om at modtage jord skal 

over for kommunen begrundes som værende "nødvendigt for landbrugsdriften", og her oplever vi stor 

kreativitet. Heldigvis har forvaltningen besluttet at stramme op på kravet om dokumentation, så de 

mere tvivlsomme sager kan sorteres fra. 

Affaldsindsamling 2016 var et yderst vellykket arrangement, hvor mange engagerede folk deltog. Det 

betød derfor en rekordindsamling af affald. Men der er stadig "sorte pletter" på affaldskortet. Svineriet 

med cigaretskod uden for teknisk gymnasium og Frederiksborg Gymnasium på Carlsbergvej er fortsat 

et problem, som vi håber kan komme under kontrol til næste år. Vi har et godt samarbejde om affalds-

begrænsning med en række politikere, og sammen med andre affaldsgrupper, f.eks. Grøn Patrulje, skal 

vi i fællesskab aftale en slagplan for det kommende år. Vi skal have mere styr på mængden af henka-

stet affald.   

Collstropgrunden på den yderste del af Jespervej har været genstand for stor opmærksomhed i årets 

løb. DTU har undersøgt mulige metoder for oprensning af giftstofferne, og midt i september blev area-

let af Region Hovedstaden udnævnt til testgrund. Det betyder, at DTU og andre institutioner og inge-

niørfirmaer her i samarbejde med regionen kan få afprøvet metoder. Der menes at være et stort poten-

tiale for samarbejde med f.eks. Kina, og det forudsætter en indsats for at få afprøvet de rensningsmu-

ligheder, der udtænkes. 

Skovvæsenet har ønsket at opsætte en kombineret fiske- og badebro i St. Gribsø, og kommunen har 

givet tilladelse hertil. Det synes vi er en rigtig dårlig idé. Dels er der kun få fisk i søen, og dels er det 

formentlig ikke uden risiko at bade i søen, der lig en mergelgrav har meget koldt vand et stykke under 

overfladen. Endelig vil badning og fiskeri skabe uro i et unikt naturområde, der for mange er en værdi-

fuld oplevelse i stilhed og til fordybelse. 

Jeg nævnte sidste år initiativet på Sophienborg Allé i vestbyen med etablering af et kogræsserlaug. 

Hvad der ikke lykkedes dengang er opnået i år. En solid og engageret deltagerkreds sørger for, at tre 

kreaturer plejer den bynære overdrevsnatur, der grænser op til Selskoven. Dejligt, at det er lykkedes 

for de to initiativtagere. 
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ad 3: Planerne om at etablere et recyclingcenter på erhvervstrekanten bag Bauhaus er tilsyneladende 

stillet lidt i bero. Den store modstand er formentlig kommet bag på virksomhed og kommune. I øje-

blikket ser kommunen og J. Jensen frem til en ændring af Fingerplanen, så J. Jensen kan udvide pro-

duktionen i Uvelse. Den helt store knast i sagen vil blive trafikafviklingen af de mange lastbiler, og her 

er det ikke blot de lokale naboer, som er bekymrede, men også Allerød Kommune, idet en stor del af 

lastbilkørslen vil komme sydfra. Vi afventer sagens udvikling evt. i form af en VVM-undersøgelse. 

    Vi har kommenteret lokalplanforslaget for den nye bydel Hillerød Syd, hvor det nye supersygehus 

skal bygges. Der er mange spændende og visionære elementer med, men den meget koncentrerede og 

høje bebyggelse tæt på den nye station er vi meget imod. Her er planen at bygge op til 45 meter, hvil-

ket vi mener vil stå i skærende kontrast til St. Dyrehave, som er ophøjet til verdens naturarv. Skovene 

omkring Hillerød fremhæves ofte som en enestående kvalitet for byen, men det er åbenbart glemt her. 

    Endelig blev der vedtaget en lokalplan for Møllebro. Med 6-7 højhuse af en smule reduceret højde 

for at imødekomme de mange protester. Efter vores opfattelse lever lokalplanen ikke op til kommune-

planen. Der er således tale om en retslig fejl, og vi har derfor indbragt afgørelsen for natur-og miljø-

klagenævnet.  

En sag om opstilling af lysmaster på Hillerød Stadion har ophidset de lokale naboer. Det er ikke uden 

grund. En ansøgning fra ét kommunalt kontor til et andet ønsker disse lysmaster opstillet helt i strid 

med lokalplanen for området. Sagen er netop afgjort, imod vores anbefaling om ikke at meddele land-

zonetilladelse på grundlag af den fremsendte ansøgning. 

ad 4: Vi har afholdt 4 ture i årets løb: 

 

•   28. maj, rundt i Strø Bjerge. Under kyndig ledelse af geolog Steen Andersen fik vi fortalt bag-      

        grunden for dannelse af denne ås.  

•    9. juni, biodiversitet i skoven. Anne Johannison, fra Naturstyrelsen Nordsjælland gav os godt ind- 

        blik i livet i skoven og hvilken betydning, forskellige former for skovdrift har for biodiversite- 

        ten.  

•  15. august, tur til Børstingrød mose.  Kurt Borella ledede denne dejlige tur til et ret ukendt og for- 

        bløffende stort naturområde tæt på Hammersholt. 

•  23. august, sejltur på Esrum sø. På en stille og varm sensommeraften med Esrum Sø´s bådfart var  

        det en oplevelse af sejle rundt på søen. Vi kom tæt på den fredede sydlige del, hørte om udsæt- 

        ning af eghjorte og blev underholdt af skippers mange historier. 

Desuden var vi 11. september som sædvanligt med på Naturens Dag på Skovskolen. Masser af interes-

serede kiggede ind til os og fik noget at vide om flagermus, guldsmede og skovens dyr. 

Sammen med vores hovedforening arbejder vi med at etablere en gå- og cykelsti rundt om Esrum sø. 

Der bliver i den nordlige del tale om egentlige nyfredninger, mens vi i den sydlige del formentlig kan 

lave stien uden de helt store problemer. 

Vi har en del fredninger i Hillerød kommune, men der mangler mulighed for at få information om dis-

se. Det vil vi gøre noget ved, så derfor har vi taget initiativ til en arbejdsgruppe bestående af Nordsjæl-

lands Museum, Kommunen og Naturhistorisk Forening. Hensigten er at trykke info-foldere med kort 

og tekst for i første omgang 4 fredninger: Ll.Lyngby Mose, Nejede Vesterskov, Gadevang mose og de 

bynære fredninger (Skansebakken, Holmene, Nordisk Lejrskole). Hertil kommer en femte oversigts-

folder over alle fredningerne,  

Kontakten til myndigheder: 

Vores samarbejde med Hillerød Kommune har udviklet sig positivt i 2016. Samarbejdet med naturaf-

delingen har været konstruktivt og er blevet yderligere udbygget. Også i forhold til planafdelingen har 

vi oplevet større lydhørhed. Forvaltningens arbejde med de mange jorddeponeringssager har været op 

ad bakke, og vi har ikke undladt at pege på de helt fundamentale problemer, der er knyttet til disse 

sager. Forvaltningen har nu besluttet at lave et administrationsgrundlag, der kan sikre, at landzonetilla-

delser inden for dette særlige område meddeles på et forsvarligt grundlag. Det ser vi frem til. 

Vi holder jævnligt møder i det grønne råd, hvor vi sammen med andre interessegrupper diskuterer em-

ner af fælles interesse. Udbyttet ved at deltage afhænger af deltagernes input, og her ligger en opgave 

for alle at blive bedre til at sætte relevante emner på dagsorden. 
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Vi har holdt møde med den socialdemokratiske byrådsgruppe med fokus på det henkastede affald. Po-

litikerne er tilsyneladende glade for at snakke med os, så det bliver ikke sidste gang, vi foreslår at mø-

des om konkrete emner. Vi vil forsøge at få lignende møder med de andre byrådsgrupper. Vi mener, at 

det er vejen frem mod større indflydelse. 

Vores medlemmer 

Kontakten til vores medlemmer med oplysning om vort arbejde er helt afgørende for at fastholde med-

lemmerne. Derfor lægger vi stor vægt på at få sendt vores nyhedsbrev ud. Det sker ca. én gang i kvar-

talet. Det er vores indtryk, at vores lokale medlemmer er trofaste og stabile, og i forbindelse med "Red 

kysterne"-kampagnen fik vi meget glædeligt flere nyindmeldte. Den kampagne viste, at det nytter at 

markere sig. En talrig medlemsskare er den bedste opbakning til vores arbejde. Vi får jævnligt hen-

vendelser fra borgere, der beder os se nærmere på et problem. Det er dejligt, at vi bliver opfattet som 

nogen, det lønner sig at kontakte. Alle kan henvende sig på mail hilleroed@dn.dk  eller på vores 

hjemmeside her . 

Der er i øjeblikket 1.328 medlemmer i Hillerød kommune. 

Arbejdet i bestyrelsen 

Som det fremgår er vores arbejde meget varieret. Der stilles krav til faglighed, og der stilles krav til 

lokalkendskab. Men også viljen til at samarbejde med andre er nødvendig. Vi har altid brug for folk, 

der vil stille deres ekspertise til rådighed. Uden at de nødvendigvis er en fast del af bestyrelsen. 

Hjemmeside og nyhedsbrev er er blevet omlagt i 2016. Det har været et tidskrævende projekt, som har 

strakt sig over det meste af 2016. Bestyrelsen hilser det velkomment, at foreningens ansigt udadtil nu 

har fået et mere tidssvarende udseende. Hjemmesiden skal videreudvikles i det kommende år, og vi vil 

anvende de forbedrede funktioner på hjemmesiden til løbende at lægge aktuel information ud på nettet. 

Vi skal også blive bedre til at bruge sociale medier (facebook) 

Evaluering af arbejdet 

Det er min opfattelse, at vi i 2016 er lykkedes med at opnå noget af det, vi har sat os for. En udbygget 

kontakt til politikerne og en positiv dialog med forvaltningerne. Om vi har haft held med vores klager, 

ved vi først, når klagerne bliver afgjort. Og det kan tage lang tid, hvilket er meget utilfredsstillende. 

Udfordringer og nye opgaver 

Der ligger en række udfordringer foran os: 

• at overbevise politikerne om, at Hillerød indgår en "Klimakommune+" aftale med DN. Det betyder 

bl.a. , at kommunen indgår i dialog med private virksomheder om at sætte relevante klimamål. 

• at samarbejde med kommunen på affaldsområdet og sætte fokus på indsatsen for at begrænse henka-

stet affald 

• at udvikle en ny hjemmeside, her håber vi på assistance fra ildsjæle, der har flair for at udvikle 

• at videreudvikle vores nyhedsbrev 

• kommunevalg 2017 

• at få gang i dialogen med hele byrådet 

Afslutning 

Det er mit håb, at denne beretning antyder, at ingen anden grøn organisation favner så bredt som DN. 

DN er nødvendig, fordi vi er i stand til at overskue problemstillinger ikke blot inden for miljø- og na-

turområdet, men også når det gælder drikkevand, klima, planlægning og landskaber. Vi kan derfor 

opdage fejl og uhensigtsmæssigheder i afgørelser. Vi er heldigvis i stand til at føre en fornuftig dialog 

med fx. kommunen, og det er bestemt vores indtryk, at myndighederne er glade for vores engagement. 

Her betyder kontakten til vores medlemmer rigtig meget, idet vi jo er talerør for mange borgere. Det er 

kommunen selvfølgelig klar over. I denne forbindelse vil jeg gerne kvittere for den gode lydhørhed og 

vilje til samarbejde, vi møder hos kommune og naturstyrelse, ligesom vi sætter stor pris på samarbej-

det med andre grønne organisationer. Vores engagerede arbejde skyldes dog ikke mindst de dedikerede 

medlemmer af vores bestyrelse, og her er det en stor fordel, at vi langt hen ad vejen er enige i mål og 

midler for vort arbejde. Derfor en stor tak til bestyrelsen for en seriøs og engageret arbejdsindsats. 

Jeg ser frem til et spændende nyt år 2017. 

      Jørgen Nielsen 

hilleroed@dn.dk
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=1220

