
VÆLG 
NATUREN 

 
 
Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød vil gerne bidrage til,  
at naturen og klimaet kommer højt på dagsordenen.  
Vi skal i fællesskab sætte mere skub i arbejdet for at gøre Hillerød 
Kommune til en grønnere kommune.  
At opfylde FNs verdensmål kræver konkret handling.

16. november 2021 er der kommunalvalg



Det er vigtigt for vores fælles frem-
tid, at Hillerød Kommune styrker 
indsatsen for naturen og dens mang-
foldighed. Fine målsætninger gør 
det ikke alene. 
Kommunens tilslutning til kampag-
ner som Giftfri Haver, Vild med Vilje 
og Danmarks Vildeste Kommune 
forpligtiger. Naturen og klimaet skal 
prioriteres i politikker, konkrete ind-
satser og i det kommunale budget. 

I Hillerød kommune ser vi at 
•  naturen og vores landskabelige 

værdier forarmes

•  Hillerød fyldes op med byggerier, 
der ikke levner plads til natur

•  klimaudfordringerne kræver 
handling nu 

•  trafikken i Hilllerød sander til

•  vandet i søer og åer belastes af 
store mængder urenset spilde-
vand. 

Danmarks Naturfredningsforening 
Hillerød præsenterer her sine anbe-
falinger for det kommende byråd og  
vi ser frem til, at byrådet vil priorite-
re naturen og målsætningerne i Den 
Grønne Omstilling.  

GIV NATUREN DIN STEMME!

NATUREN ER PRESSET



MERE NATUR

Meget byggeri har fortrængt 
naturen og mange grønne byrum 
er forsvundet. På landet forsvinder 
levende hegn, markskel, stier og 
markveje. 
Vi vil bevare de grønne områder, 
der er så vigtige for både landskab, 
klima og biodiversitet. 

Kommende lokal- og kommunal-
planer skal indeholde krav om at 
bevare og forbedre naturen.

•  Hillerød Kommune skal have en 
ambitiøs naturpolitik, der opstiller 
klare mål for, hvordan Kommunen 
vil beskytte, forvalte og udvikle 
naturen og prioritere indsatser og 
ressourcer. Og der skal afsættes 
penge til at styrke biodiversiteten.

•  Naturpolitikken skal udvikles i 
dialog med borgerne og fremme 
partnerskaber om mere og bedre 
natur i Hillerød Kommune. 

•  Kommunen skal sikre, at der 
udpeges mere natur til »Grønt 
Danmarkskort«, og der skal skabes 
flere sammenhængende naturom-
råder.

•  Krav til lokal- og kommuneplaner 
om grønne tiltag og byrum. 

•  Kommunen skal samarbejde med 
borgerne om at skabe bedre for-
hold for biodiversiteten på private 
grunde gennem rådgivning og 
puljer mv.

•  Kommunen skal samarbejde med 
virksomheder og boligselskaber 
for at skabe en forvandling af de 
mange græsørkener for at sikre 
mere mangfoldighed og levesteder 
for flora og fauna. 

•   Bynatur med mulighed for leg og 
ophold. Bevarende lokalplaner / 
saveplaner for byens træer med 
sigte på beskyttelse og vedligehol-
delse, genplantning samt kom-
munal vejledning til borgere om 
fældning og beskæring. 

•  Vi skal bevare det åbne land og 
byer skal vokse med respekt for 
naturen, landskabet og vores kul-
turhistoriske arv. 

•  Kommunen skal sikre mere bio-
diversitet på sine arealer gennem 
naturpleje og omlægning til mere 
vild natur. 

•  Bøllemosen i Hillerød By og He-
stehave Skov skal bevares som et af 
de få tilbageværende bynære  
naturområde.



KOMMUNENS KLIMAINDSATS SKAL 
STYRKES … FOR FREMTIDEN

Skal Hillerød Kommune medvirke til  
at nå målet om en CO2-reduktion på 
70%, kræver det en ambitiøs klima- 
strategi.

Kommunens energiforsyning skal 
baseres på grøn energi. 

•  Energiforsyning baseret på ved-
varende energikilder som sol og 
varmepumper og hurtig udfasning 
af træflis til fjernvarme. 

•  Udbygget energirenovering af 
kommunens ejendomme. 

•  Kommunen skal etablere solceller 
på kommunale ejendomme.

•  Kommunale klimaaftaler med 
virksomheder, landbrug og institu-
tioner om C02-reduktion. 

•  At der etableres et klimaråd med 
et kommunalt klimacenter for 
byens borgere, virksomheder  
og interesseorganisationer. Et 
center der kan yde kommunal råd-
givning i klimavenlige løsninger.

•  At kommunen påtager sig udfor-
dringen og lever fuldt ud op til 
intentionerne i klimamålene i DK 
2020. 



TRAFIKKEN SKAL  
REGULERES

Det er bydende nødvendigt for vo-
res sundhed og vores omgivelser, at 
der findes løsninger og at der hand-
les for at bekæmpe forureningen af 
vores luft og miljø. 

Hillerød har de seneste år oplevet 
en byudvikling, der har medført en 
voldsom stigning i antallet af biler  
i bymidten. Der skal findes trafik-
løsninger med nye intelligente og 
smarte trafikstyresystemer.

•  Kommunen skal have mere og 
bedre kollektiv trafik. Vi skal have 
el-busser og ladestandere, så vi 
fremmer en trafik uden støj og 
møg. 

•  Kommunen og virksomhederne 
skal samarbejde om samkørsel og 
pendlerpladser. 

•  Flere og bedre cykelstier. Supercy-
kelstier og større fremkommelig-
hed for cykler.

•  Kommende vejanlæg skal støj-
sikres og anlægges med særskilte 
busbaner.

•  Flere tværgående og hurtigt- 
gående buslinjer. 



RENT VAND I ÅER, SØER OG 
I VORES VANDHANER

Vi vil kunne se bunden af Arresø. 
Vi vil have rent vand i vores søer og 
åer og det kræver bedre og mere 
rensning af vores spildevand. Rent 
drikkevand til fremtiden kræver 
omlægning til økologi. 

•  Vi skal have en forbedret spilde-
vandsrensning, så mængden af 
forurenende stoffer, der ledes til 
naturen, mindskes. Den voldsom-
me byudvikling kræver, at vores 
rensningsanlæg udvides og at der 
iværksættes LAR-løsninger på 
kommunale og private arealer. 

•  Kommende lokalplaner skal have 
fokus på, at der etableres mindre 
asfalt og fliser. 

•  Danmarks Naturfredningsfore- 
ning ønsker, at separatkloakering 
bliver obligatorisk. 

•  Vi skal beskytte vores grundvand. 
Vi skal have stop for brug af sprøj-
tegifte på private og grundvands- 
dannende områder, så vandet ikke 
fører pesticider med sig hen til 
drikkevandsboringerne. 



BÆREDYGTIGHED  
OG GENBRUG
Vores naturressourser svinder. 
Der er brug for mere genbrug i alle 
led. Forbrug og smid-væk er blevet 
trenden, en trend der på sigt vil 
efterlade kloden uden en fremtid for 
de kommende generationer.

•  Mere genbrug i den daglige hus-
holding og den kommunale affald-
håndtering. Hurtig indfasning af 
Miljøministeriets krav til ensartet 
affaldssortering i 10 fraktioner.

•   At der etableres reparations-
værksteder, hvor borgerne kan få 
repareret deres husholdningsred-
skaber mm.

•  Bæredygtighed i byggeri og gen-
brug af byggematerialer.

•  Bæredygtige løsninger i den kom-
munale indkøbspolitik og service. 

•  Fokus på cirkulær økonomi i er-
hvervslivet. 
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BLIV MEDLEM af DN!
  


