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Gadevang Mose

Årsmøde 2018, beretning
1. Indledning
I 2018 fik vores forening ny præsident, idet Ella-Maria Bisshof-Larsen, præsident gennem 12 år,
blev afløst af Maria Reumert Gjerding ved forårets repræsentantskabsmøde. Et præsidentskifte er
en stor ændring i foreningen, idet det er præsidenten, der med sine visioner og ideer lægger linjen
for foreningens virke. Den nye præsident har udtalt, at hun vil samarbejde med alle, der ønsker at
samarbejde, og det er et udmærket udgangspunkt. Den nye præsident har haft sin gang på Christiansborg, det vil uden tvivl hjælpe hende med at knytte kontakter til politikere. Det bliver spændende at følge, i hvor høj grad præsidentskiftet vil få af betydning for DN´s virke.
Beskyttelse af drikkevandet har i 2018 været et af de vigtigste emner for vores hovedforening. I
årets løb er der blevet fundet spor af sprøjtemiddelrester, der ikke tidligere har været observeret,
også sprøjtemidler, der stadig er i brug. Det er en tikkende bombe under vores drikkevandsforsyning, derfor vil DN styrke arbejdet for at beskytte drikkevandet. Der er i løbet af året kommet mere fokus på de vandløbsnære arealer, der bliver sværere og sværere at dyrke, fordi de ofte oversvømmes. En form for jordfordeling har været på tale, så udsatte landmænd kan erhverve jord på
tørre arealer mod at lade de vandlidende områder gendannes til naturområder. Det er en udvikling,
som DN gerne støtter op om.
Vores hovedforening har været meget skeptisk over for en idé, som den tidligere fødevareminister
fremsatte. Det drejer sig om indskrænkninger af de såkaldte Natura 2000 områder, som er udpeget
på foranledning af EU. Det er områder med særlige naturkvaliteter, hvor der er begrænsninger for,
hvad lodsejere må foretage sig. Ministeren mente, at denne beskyttelse skulle fjernes for at imødekomme landbrugets ønsker. Det skal ses i lyset af, at vi i Danmark har udpeget færre arealer end
de andre EU-lande. Som modydelse vil der blive udpeget nye Natura2000-arealer, men dog kun
svarende til en brøkdel af det, som forsvinder. Sagen er ikke afgjort endnu, men vi håber, at DN
kan være med til at begrænse ulykken.
Det lokale arbejde:
2. Vagthundefunktion
a. Solrødgård (opsummering, status)
I 2015 klagede vi over kommunens godkendelse til udledning af renset spildevand til Roskilde
Fjord via Havelse å. Vi fik medhold, og det har betydet, at alt spildevand i dag ledes ud via Pø-

leå og Arresø. På længere sigt er det uholdbart, og kommunen er tvunget til at finde en løsning
inden for få år, så begge vandløb kan bruges til afledning af spildevand. For at undgå, at Arresø
eller Roskilde Fjord ikke yderligere belastes med næringsstoffer.
b. Åmosevej , lokalplanforslag 423.
I den seneste kommuneplan fra 2017 er det præciseret, at nyopført boligbyggeri fremover skal
opsamle regnvand fra tage til brug ved tøjvask og toiletskyl. En fornuftig beslutning, der har til
formål at spare på drikkevandet. Muligheden for dispensation er yderst begrænset. Kravet fordyrer byggeprojekterne, hvilket bygherrer næppe jubler over. Det har været foreslået at lempe
reglerne. Det er imidlertid netop politisk besluttet at fastholde de gældende regler.
c. Redskabsskur i Nejede Vesterskov
Denne sag har kørt i systemet i årevis uden at blive afgjort. Man
kan læse om sagen på vores hjemmeside her. Kort fortalt handler
det om et fredet område, hvor ejeren gerne vil bygge et redskabs2
skur. Klagenævnet har givet ham lov efter naturbeskyttelsesloven,
men da projektet også kræver en landzonetilladelse, er det gået
skævt. Kommunen afviste nemlig at give denne tilladelse, hvilket
ejeren har klaget over. Afgørelsen blev af klagenævnet hjemvist til
fornyet sagsbehandling, idet kommunen ikke havde begrundet sit
afslag. Nu sker der det besynderlige, at afslaget ændres, så skuret
bliver tilladt. Også uden at begrunde den ændrede holdning. Det
klagede vi over, så nu er sagen tilbage i planklagenævnet. Vi afventer sagens udfald.
3. Mere og bedre natur og miljø
Nejede Vesterskov
a. Vision for et grønt Hillerød
På opfordring fra et af vore møder med de politiske grupper har vi besluttet at formulere en
samlet vision for, hvordan vi mener, at kommunen skal udvikle sig fremover på en måde, der
tager hensyn til bæredygtighed og naturværdier. Det er politikernes ønske, at kommunen skal
udvikle sig i en grøn retning, så vi regner med, at vores vision vil blive læst med interesse. Vi
prøver at give et bud på, hvor der er særlige behov for at gøre en indsats, og hvilke fordele vi
som kommune kan opnå ved at tage fat allerede nu. I den forbindelse skal vi selvfølgelig ikke
glemme, at vore politikere allerede har besluttet en række yderst fornuftige grønne tiltag, og det
skal de selvfølgelig roses for. Vi regner med at gøre arbejdet færdigt i løbet af efteråret.
b. Naturråd, grønt danmarkskort
Den tidligere regering fremsatte en idé om et ´grønt danmarkskort´, hvis formål var at sikre mere sammenhængende natur i Danmark. Projektet overlevede med nød og næppe regeringsskiftet, og der blev sidste år nedsat 19 naturråd, dækkende hele landet. De skulle komme med forslag til, hvor der kan udpeges disse såkaldte ´naturkorridorer´. Efter et ½ års arbejde var rådene
i juni måned klar med forslag, som de enkelte kommuner skal tage med i deres naturplanlægning. Arbejdet har været en øvelse i at få modstridende interesser til at forenes. Vi håber, at
indsatsen fører til mere kvalitetsnatur i Hillerød kommune.
c. Nordisk Perlite
Denne virksomhed, beliggende i Hammersholt, har været en prøvelse for både lokale beboere,
kommunale embedsmænd og politikere. Virksomhedens drift har været årsag til ret voldsomme
støj- og støvgener i nærområdet. Beboerne har sluttet sig sammen i en lokal forening Rent Miljø i Hillerød Syd, som har formået at lægge et tungt pres på politikerne om at sørge for, at virksomheden lever op til kravene i miljøbeskyttelsesloven. DN-Hillerød har fulgt sagen fra sidelinjen, og det er vores opfattelse, at kommunen er indstillet på at skabe tålelige forhold for naboerne. Sagen er et eksempel på, hvilke udfordringer det giver, når miljølovgivningen skal
håndhæves over for ikke-samarbejdsvillige virksomheder.
d. Råstofindvinding, Tulstrup
Der er givet tilladelse til grusgravning et nyt sted i Tulstrup. Klos op ad den grusgravning, hvor
der stadig foregår støjende aktiviteter. Tilladelsen kan næppe anfægtes, men vi har foreslået
Regionen, at der først gives endelig gravetilladelse, når al aktivitet i den ´gamle´ grusgrav er
ophørt. Der er mange gener forbundet med grusgravning, og det vil være helt urimeligt over for
naboerne, hvis de skal døje med gener fra to graveområder samtidig.

e. Erstatningsnatur, Favrholm
Som de fleste sikkert har bemærket, er der nu stor aktivitet i det område, der skal blive den nye
bydel Favrholm nord for Overdrevsvejen. På et tidspunkt starter byggeriet af supersygehuset,
og endelig skal der etableres en stationsnær bydel, Favrholm City, som den indtil videre hedder. Alle disse arbejder betyder tab af værdifuld natur, især mosenatur, idet Salpetermosen beskæres kraftigt. Det kan kun tillades, hvis der laves såkaldt erstatningsnatur andre steder. En
mose kan imidlertid ikke erstattes fra den ene dag til den anden. Vi har holdt møder med naturforvaltningen om sagen, og der er vores indtryk, at det kan blive svært at erstatte den tabte natur. Vi følger sagen, og vi vil, evt. i samarbejde med vores hovedforening, gøre indsigelse, hvis
reglerne for erstatningsnatur ikke lever op til formålet.
f. Revision af Natura 2000 grænser
Der har været 2 revisionsrunder af Natura 2000. Regeringens første forslag ville fjerne eng og
markarealer langs vestsiden af Gribskov. Vores høringssvar resulterede i, at området omkring
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Hejreholm, med bestande af Stor Vandsalamander, ikke blev fjernet. Ved regeringens anden
revision blev Alsønderup Enge, Nejede Vesterskov og Solbjerg Engsø tilføjet som Natura 2000
områder. DN-Hillerød´ s forslag om at inddrage områderne langs Pøle Å og således forbinde
Alsønderup Enge/Arresø med Solbjerg Engsø/Gribskov blev tilsyneladende ikke realitetsbehandlet. Vi har rykket for en argumenteret stillingtagen til forslaget.
g. Bendstrupfredningen, Hejreholm
Landskabsredningen nord for Fruebjergvej op til Gribskov, hvor ejendommen Hejreholm ligger, har længe været skæmmet af træer, som efterhånden har nået en højde, at de forstyrrer indsigten til skovbrynet. Ejeren af Hejreholm har meget glædeligt været indstillet på at fælde en
stor del af disse træer. Vi er imidlertid knapt så begejstrede for, at han nu ønsker at opføre en
maskinhal på ejendommen. Det er han i sin gode ret til, men det vil være ærgerligt, hvis den får
en størrelse, der ligesom de høje træer forstyrrer indblikket til skovbrynet. Sagen ligger for tiden i fredningsnævnet, som på et tidspunkt vil komme med sin vurdering.
h. Biodiversitetsskov/ urørt skov
’Der skal være mere natur i vore statsskove’ har regeringen bestemt og målet er at stoppe tilbagegangen af biodiversiteten. Der er derfor udpeget arealer til urørt skove og biodiversitetsskov i
Nejede Vesterskov, Store Dyrehave og Gribskov, i alt over 3.000 ha skov. I vores høringssvar
til planen gjorde vi indsigelser over, at større skovområder f.eks. Søskoven ved Nødebo ikke
indgik i udpegningen, selv om dette område ifølge videnskabelige undersøgelser har et meget
stort potentiale for øget biodiversitet. Indsigelserne gav desværre ikke anledning til ændringer.
Vi undrede os ligeledes over, at der i skov udlagt til biodiversitetsformål stadig kan skoves, så
der kun efterlades 15 træer/ha, men vi har endnu ikke modtaget en reaktion på denne indsigelse.
i. Affaldsdag 2018
22. april afholdt vi den tilbagevendende affaldsdag. Interessen for at deltage var stor, idet der
var tilmeldt flere affaldsgrupper end tidligere. Der blev derfor også indsamlet mere affald i år
end tidligere. Vi arbejder på at få vores kommune til at deltage lidt mere aktivt i de kommende
affaldsindsamlinger.
j. Jordindbygning
Dette begreb dækker over, at lodsejere eller vognmænd søger om at få tilkørt overskudsjord til
marker, som de betegner som uegnede til dyrkning, som regel fordi de er vandlidende. Forvaltningen beder os altid om en udtalelse, og vi svarer som regel, efter at vi har set på luftfotos fra
de seneste 10-15 år, at vi ikke kan se, at begrundelsen er særlig overbevisende. Forvaltningen
søger at efterleve sine egne regler i disse sager, og det frustrerer selvfølgelig ansøgerne. Vi har
en mistanke om, at andet end dyrkningshensyn spiller en rolle.
k. Garvesyregrunden
En borger gjorde os i foråret opmærksom på, at der muligvis er kemikalieaffald nedgravet under bebyggelsen, Gml.Holmegårdsvej 1-77, hvor der i dag er opført etageejendomme. Tidligere
lå der en garvesyrefabrik, som blev lukket i 1960. Vi søgte aktindsigt i Regionen, der ganske
rigtigt har registreret grunden som et kemikaliedepot. Der findes tungmetaller i jorden, navnlig
krom, som visse steder ligger lige under jordoverfladen. Vi har bedt Hillerød Kommune om at
se nærmere på denne ´glemte´ forurening for at vurdere, om beboerne udsættes for farer som
følge af affaldsdepotet.

l. Hillerødmotorvejens forlængelse
Vi er blevet kontaktet af beboere i nærheden af Freerslev, som er bekymrede for støjgener fra
den planlagte forlængelse af Hillerødmotorvejen. Der er lavet en VVM-vurdering af projektet,
og det viser sig, at trafikstøjen vil blive fordoblet. Vi vil engagere os i denne sag, idet det åbne
land belastes af mere og mere støj (og lys for den sags skyld). Det bliver sværere og sværere at
finde områder med stilhed, hvilket er et alvorligt miljøproblem. Kan vi bidrage til, at generne
begrænses, bruger vi gerne tid på det.
4. Fremme hensigtsmæssig planlægning
a. Uvelse Nord
Behandlingen af lokalplan 439 for et boligområde i Uvelse var fra starten planlagt som forsøg
på at inddrage borgerne tidligt i planlægningen. Der blev afholdt borgermøder, og interessen
for at blande sig var stor. På et tidspunkt i processen fremlagde en gruppe af borgere et forslag
om at ændre adgangsvejen til området, så til- og frakørsel blev smidiggjort. Ved den endelige
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vedtagelse af lokalplanen blev borgerforslaget imidlertid afvist. Det synes vi var lidt ærgerligt,
dels fordi forslaget var fornuftigt, dels fordi ideen med at give de lokale større indflydelse led
skibbrud.
b. J.Jensen ApS, Uvelse
Vi har søgt aktindsigt i de dokumenter, der ligger til grund for Hillerød Kommunes rapport:
”Redegørelse for byudvikling i område med OSD og nitratfølsomme indvindingsområderudvidelse af erhvervsområdet ved Højlundevej i Uvelse til virksomheden J. Jensen ApS.”. Rapporten danner grundlaget for revision af Fingerplanen, der muliggør etablering af ”Upcyclingcenter Nordsjælland” på Højlundevej. I rapporten undlader kommunen at beskrive de to potentielt mest miljøbelastende anlæg, som J. Jensen gerne vil etablere, nemlig jordrensning og afrensning af PCB. Aktindsigten viser, at udeladelsen og dermed misinformationen af Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen tilsyneladende skete på kommunens eget initiativ, på trods af, at det
er et ”område med særlige drikkevandsinteresser” og hvor ”det påregnes, at der er en markant
nedadrettet strømning i forhold til forurening, der udledes på overfladen”. Hillerød Kommune
forventer ”at faren for forurening af grundvandet kan forebygges”. Vores næste opgave bliver
at gennemgå den miljøkonsekvensrapport (VVM), som J. Jensen skal udarbejde.
c. Kommuneplan 2017
Vi kommenterede på en række områder forslag til kommuneplanen. Vi efterlyste en større fokus på bæredygtighed, f.eks. visioner for håndtering af de udfordringer, klimaændringer vil
medføre. Vi pegede på den langtfra bæredygtige idé om Hillerød som Nordsjællands handelscentrum. Det vil give øget trafik, mere forurening og opfordre til øget forbrug. Vi foreslog politikerne at stille krav til nybyggeri om materialevalg og stramme kravene til energieffektivitet.
Vi udtrykte bekymring for planerne om at godkende et upcyclingscenter for bygningsaffald på
Højlundevej i Uvelse. (beskrevet under punkt b). Vores bemærkninger fik desværre ingen indflydelse på den endelige kommuneplan.
d. Hildis Have, Markedspladsen
Disse to projekter kan kun gennemføres ved dispensationer fra kommuneplanen. Vi er uforstående over for ønsket om at bygge tæt og højt centralt i Hillerød. Det vil medføre forøget trafik,
uharmonisk bybillede og tilsidesættelse af kommuneplanens hensyntagen til Frederiksborg
Slot. Projektet for Markedspladsen er nu trukket tilbage.
5. Naturoplevelser
a. For at sætte fokus på kommunens fredede områder har vi fået trykt en række foldere over disse
fredninger: Ll. Lyngby Mose, Gadevang Mose, Nejede Vesterskov og 3 byfredninger. Folderne
kan ses her og kan fås ved henvendelse til formanden.
b. Esrum Søsti. I fællesskab med hovedforeningens fredningskontor er der til fredningsnævnet
fremsendt forslag til revision af fredningerne rundt om Esrum sø. Her foreslår vi en kombineret
cykel-/ gangsti i varieret afstand til søen, så det bliver muligt at gå eller cykle omkring hele søen. Ikke alle har været enige i fordelene ved dette fredningsprojekt, men vi håber på et færdigt
resultat, alle kan sige ja til.
c. Vi har i årets løb arrangeret ture til fredningerne:

• Nejede Vesterskov, 25. april, aftentur med Birger Furbo
• Gadevang Mose, 24. maj, aftentur med Johs. Bang som guide
• Ll. Lyngby Mose, 12. sept. under ledelse af Andreas Höll
• bynære fredninger, 15. august- i samarbejde med naturforvaltningen.
Desuden har vi arrangeret
• engtur, Gribskov, 19. juni, aftentur med Henrik Jørgensen som
guide.
• svampetur, 22. september, under kyndig ledelse af Rikke MacPå tur med DN
holm
Vi har deltaget i Skovens Dag 6. maj, Naturens Dag 9. sept. og endelig i den årlige Slotssø Festival i starten af juni, hvor vi lyttede til flagermus i den skønne sommeraften.
6. Kommunikation
5
a. Vi udsender med jævne mellemrum nyhedsbreve til dem, som er interesserede. Heri fortæller vi
om de aktuelle sager og projekter, vi arbejder med. Ønsker nogen at modtage nyhedsbrevet kan
det ske ved at skrive til hilleroed@dn.dk .
b. Vores hjemmeside er ved at komme i godt gænge, idet vi har fået kontakt til Andreas Sveistrup,
som er rutineret hjemmesideudvikler. Klik ind på https://hilleroed.dn.dk/
c. Endelig er vi aktive på facebook, vi kan findes her
7. Samarbejde udadtil
a. Sammen med natur- og parkforvaltningen har vi igangsat et projekt, der har til formål at fremme den bynære natur i Hillerød og i de mindre bysamfund.
b. Vi deltager med andre grønne organisationer, landbrug, museum og naturstyrelse i kommunens
Grønne Råd. Et godt forum til diskussion af brede natur- og miljøemner.
c. Hillerød Kommune ønsker at formulere en miljøpolitik for erhvervslivet. Det er al ære værd, og
vi er sammen med andre miljøgrupper inviteret til at deltage. Det venter vi os en del af.
d. I Hillerød kommune findes en række foreninger af lokal karakter, som har miljø, natur og planlægning som deres kerneopgaver. Vi kan nævne Rent miljø i Hillerød Syd (Hammersholt), Foreningen J. Jensens Naboer (Uvelse), Naturforeningen for Nejede og Omegn (Nejede) og endelig Nødebo Bæredygtig (Nødebo). Vi har kontakt til dem alle, og det er af stor værdi, idet vi kan
supplere hinanden med lokal viden og lokalkendskab og håndtering af natur- og miljøsager.
e. Støtte til Kildevængets Kogræsserlaug. Vi har bidraget økonomisk til opførelse af et læskur for
kreaturerne, som sørger for naturplejen af de åbne arealer på Sophienborg Allé 10. De fire dyr
er lige blevet slagtet efter en sæson, hvor de har bidraget til, at arealerne efterhånden har fået en
spændende flora.
8. Vores medlemmer
Der er i øjeblikket 1.260 medlemmer i Hillerød Kommune
9. Arbejdet i bestyrelsen
Arbejdet i bestyrelsen er præget af stor variation, og det betyder, at alle i bestyrelsen har mulighed
for at arbejde med noget, de finder interessant. Det er en fornøjelse at kunne være med i et så positivt og imødekommende samarbejde, som det findes i her i DN-Hillerød. En stor tak til alle i bestyrelsen.
10. Udfordringer og nye opgaver
Vi har ikke nået i land med alle ønsker. F.eks. mangler vi at få tættere kontakt til den blå side i byrådet. Vi skal til næste år have sat nogle selvvalgte projekter i værk, og her er det yderst positivt,
at vi er blevet kontaktet af idérige personer, som gerne vil være med i vores arbejde.
11. Afslutning
Jeg kan endnu engang som afslutning på årsberetningen slå fast, at ingen anden natur- og miljøorganisation er i stand til at favne så bredt, som DN gør. Det er en gave at være med på det grundlag, men samtidig er det helt nødvendigt, at vi forstår at bruge vores indflydelse på en måde, som
kan anerkendes af andre. Jeg fornemmer, at vi bliver respekteret i de samarbejdsrelationer, vi er en
del af. Det er sådan set det bedste skulderklap, man som formand kan opnå.
Jørgen Nielsen

