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Årsberetning 2021 

Denne årsberetning dækker kun perioden siden årsmøde 2020, som pga. coronaepidemien blev for-
sinket afholdt d. 20. april, i øvrigt som et digitalt møde. Hele første halvår har været præget af de co-
rona restriktioner, som nu heldigvis er ophævet. Vores kontakt til Kommunen har derfor været be-
grænset til videomøder og telefon, hvilket har påvirket det aktive samarbejde. Til gengæld er aktivite-
ten steget efter ferien med mange ture og arrangementer, ligesom vi har markeret os op til kommu-
nevalget med opfordring til at lade natur, klima og miljø spille en fremtrædende rolle, når krydset sæt-
tes. 
Arbejdet i vores hovedforening- sekretariat og hovedbestyrelse, har også været præget af corona. Der 
har dog hele tiden været arbejdet med bl.a. fredningssager, og der er brugt en del ressourcer på at re-
videre DN´s aktivitetsplaner for de kommende år. Desværre har Fredningsnævnet til hensigt at reduce-
re vores fredningsforslag omkring Esrum Sø, så den del af forslaget, der omfatter en sti rundt om søen, 
tages ud. Det er DN ikke tilfreds med, og såfremt Nævnet fastholder sin hensigt, vil DN klage over afgø-
relsen. Vi mener ikke, at der er vægtige grunde til at udelukke en sti omkring søen. 
 

1. Det lokale arbejde. 
Vi nævner her kun de vigtigste sager 
a. Tilladelse til opstilling af 7 kølekompressorer 

Kommunen har meddelt en såkaldt ´efterfølgende tilladelse´ til opstilling af en række frysecontai-
nere i det åbne land i den sydlige del af kommunen. Efter vores opfattelse en helt mangelfuld og 
ureguleret tilladelse. Frysekompressorer støjer meget, jo flere jo mere støj. Kommunens sagsbe-
handling har ikke vurderet evt. gener og stillet krav om støjdæmpning. Vi har derfor påklaget afgø-
relsen til Planklagenævnet. 

b. Tilladelse til udledning af spildevand fra HCRSyd 
Hillerød Kommune har i foråret meddelt tilladelse til en forøget udledning af renset spildevand til 
Pøleå. Det skyldes, at der fortsat planlægges mange nye boliger, og for at få plads til spildevandet 
herfra, godkender kommunen merudledningen. Vi mener, at konsekvensen vil være en øget foru-
rening af Arresø. Kommunen begrunder tilladelsen ud fra sammenligninger med tidligere års ud-
ledninger, hvilket vi ikke anser for at være retvisende. Vi har påklaget spildevandstilladelsen. 
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c. Roskildevej 179 
Kommunen gav for 4 år siden lodsejeren lov til at terrænregulere. Vi påklagerede Kommunens af-
gørelse, idet vi ikke mente, at begrundelsen for jordpåkørsel var retvisende. Vi tabte imidlertid sa-
gen. Resultatet ser vi i dag. Store skæmmende jordbunker lige vest for Hillerødmotorvejen, jord, 
som indtil videre ikke er blevet brugt til det, ansøgningen bedyrede. Vi håber, at Kommunen frem-
over vil håndtere disse jordsager på en mere velovervejet måde. 

d. BNBO, grundvandsråd 
Vi er repræsenteret i Kommunes grundvandsråd, hvor det seneste møde blev afholdt i august i år. 
Vi vil forsøge at holde kommunen fast på ikke blot at have fokus på de boringsnære arealer, men 
også på alle ´grundvandsdannende arealer´. Det er under disse områder, vores grundvand dannes, 
og her kan f.eks. øget skovrejsning være med til at beskytte grundvandet. Herudover anbefaler vi 
Kommunen at revidere de ældre indsatsplaner, som efter vores opfattelse ikke beskytter grund-
vandet tilstrækkeligt. 

e. Kommuneplan 2021-23 
‣ På naturområdet forekommer planen ikke særlig forpligtende, og der mangler visioner for, hvor-
ledes naturens tilstand kan få et tiltrængt løft. Natur og landskab er under pres, også i vores kom-
mune. Vi har længe forgæves efterlyst en naturpolitik. Måske har vores pres båret frugt, idet kom-
munen i forbindelse med en ny naturkvalitetsplan vil udarbejde en biodiversitetsstrategi. Det grøn-
ne Danmarkskort, som er kommunens forslag til særlige naturområder, virker lidt tyndt, og vi vil ar-
bejde for, at der kommer mere substans i udpegningerne. 
‣ Vi er glade for, at politikerne har valgt ikke at udlægge området syd for Ny Hammersholt til per-
spektivområde for nybyggeri. Det betyder, at forslaget om ny bebyggelse, Hammersholt Enge, ikke 
realiseres i den kommende valgperiode. 
‣ De ret stramme regler for at tillade støjvolde i det åbne land lempes en smule, hvilket vi ikke har 
haft noget imod. Dog har vi kommenteret forslaget om en særlig lempelse, der tilsyneladende vil 
kunne tillade støjvolde i det åbne land omkring støjende virksomheder, der ikke har relation til 
landbrugserhvervet. 
 ‣ Afsnittet om bynatur synes vi er mangelfuldt. Med den byggeaktivitet, vi ser i det centrale Hille-
rød, burde der være formuleret nogle præcise vilkår til grønne arealer, så vores midtby ikke ender 
som en betonørken.  
‣ Vi er kede af, at planen ikke sætter fokus på de muligheder, vores Kommunen trods alt har for at 
begrænse transportpresset mellem Hillerød og Hovedstaden. Samkørselspladser ved motorvejen, 
opfordring til samkørsel og delebilordninger ville være oplagte muligheder at fremme. 
‣ Den kollektive varmeforsyning er i dag ikke bæredygtig. I mange år fremover satses der på flisaf-
brænding, der anses for yderst klimabelastende. Kommunen kunne sagtens være mere ambitiøs og 
beslutte at udfase flisen inden for en overskuelig tidshorisont. 
‣ Der forventes mange nye borgere i kommunen. De vil belaste spildevandssystemet, som allerede i 
dag er tæt på at være fuldt udnyttet. Kommunen kommer næppe uden om at skulle træffe svære 
beslutninger, f.eks. tvungen separatkloakering, hvis kravene til vandkvaliteten i vandløb og søer på 
længere sigt skal overholdes. 
‣ Vi har kritiseret forslaget for at godkende tårnhuse på 15 etager tæt på skovene omkring Over-
drevsvejen.  
Som optakt til kommunevalg 2021 har vi lavet en valgfolder, der kort omtaler de vigtigste udfor-
dringer inden for natur og miljø, se her. Op til valget har vi ladet valgets spidskandidater deltage i 
en konkurrence med en række naturspørgsmål. Den bedste besvarelse tildeles titlen "Naturens 
kandidat" og modtager en lille erkendtlighed.  
 

2. Mere og bedre natur og miljø 
a. Naturnationalpark (NNP) Gribskov 

En stor del af den kommende NNP ligger i Hillerød kommune. Denne nyskabelse har i høj grad en-
gageret borgerne, navnlig den indhegning, som skal holde de store græssere inde. Vores hovedfor-
ening er stærk fortaler for projektet. Flere lokalafdelinger er dog delte i deres opfattelse. I DN-
Hillerød har NNP-diskussionen ikke fyldt så meget, og vores holdning har hele tiden været at be-
tragte initiativet som forsøg, der efterflg. vil blive evalueret. I DN lægger vi stor vægt på, at om-



rådets ejer selvfølgelig har ansvar for dyrenes trivsel, når de holdes bag hegn. Vores indflydelse på, 
om der skal være hegn eller ej er meget begrænset. Søren Mark Jensen fra vores bestyrelse har væ-
ret særlig engageret i planlægningen, idet han har været DN´s repræsentant i den af Naturstyrelsen 
nedsatte projektgruppe for NNP-Gribskov. 

b. Gadevang Mose 
Den fredede naturperle, Gadevang Mose, trænger til naturpleje. Arealet ejes af Danmarks Natur-
fond, som her i efteråret har inspiceret mosen. Der er behov for udvidet afgrænsning, ligesom der 
er behov for fjernelse af træopvækst. Vandstanden skal hæves permanent. Der er truffet aftale 
med Kommune, Naturstyrelsen og vores lokale nationalpark om at bidrage til at løse opgaverne. 
 

3. Fremme hensigtsmæssig planlægning 
a. J. Jensen Upcycling 

Kommunens endelige beslutning om at sige ja eller nej til, at denne miljøbelastende virksomhed får 
lov at etablere sig på Højlundevej ved Uvelse lader vente på sig. Der er flere interesser i spil her, 
men vi håber på, at Kommunen holder fast i sin oprindelige beslutning om at sige nej. Ideen er et 
eksempel på dårlig planlægning. Hvis den gennemføres, vil den skabe problemer for alle. 

b. Favrhøj 
Kommunen havde oprindeligt forestillet sig udbygning af en voluminøs bydel, men har indset, at 
naturen sætter sine grænser. I dag er planerne en stærkt reduceret bygningsmasse, som vil blive 
belastet af støj fra den befærdede Overdrevsvej. Generne søges imødegået ved at opføre en høj 
glasvæg mellem de planlagte 7-etagers huse og vejen. Efter vores opfattelse vil projektet medføre 
en skæmmende disharmoni i forhold til den eksisterende skovbevoksning. Glasvæggen vil medføre 
mange fugles død. 

c. Hammersholt Enge 
Vi er glade for, at Kommunen ikke har medtaget den foreslåede bebyggelse som perspektivområde 
i kommuneplanen. Der har været stor lokal modstand mod ideen, og det har politikerne taget til ef-
terretning. Vi vil være opmærksomme på, at lignende ideer fremover ikke nyder fremme. 

d. Klimaplan 2022-23, DK 2020, Realdania, klimaplaner for hele Danmark 
Hillerød Kommunen har tilmeldt sig Realdanias projekt om at formulere klimaplaner med god sub-
stans. Det er vi glade for. Det betyder formentlig, at kommunens klimastrategi fra sidste år skal ju-
steres. 

 

 
 
 

e. Stiforbindelse mellem Hammersholt og ny station ved Favrhøj 
Kommunen har helt rigtigt indset det hensigtsmæssige ved, at der findes en cykel-gangsti mellem 
Hammersholt og den nye Favrholm station. Helt uforståeligt er der planlagt en ny sti gennem Ll. 
Hestehave Skov, et stærkt kuperet område med usædvanligt mange grævlingebeboelser. Stien vil 



være dyr at anlægge og vil næppe blive brugt af ret mange. Der findes allerede en sti, der på et 
mindre stykke passerer golfområdet, men herefter forløber tæt på S-togsbanen. Golfklubben er ik-
ke begejstret for denne løsning. I lejeaftalen med kommunen er det imidlertid fastslået, at stien 
skal være fri til passage af cykler og gående. Vi vil derfor foreslå Kommunen, at den ikke anlægger 
en ny sti, men blot lægger op til at bruge den eksisterende. 
 

4. Naturoplevelser 
a. Ll.Hestehave Skov 15. august 

Her er tale om et stykke urørt skov, som er meget kuperet og er tilholdssted for mange grævlinger, 
hvilket de mange huller i skrænterne vidner om. Turen var velbesøgt og gav et indtryk af de pro-
blemer, som den planlagte sti mellem Hammersholt og den nye station løber ind i. 

b. Naturens Uge 6.-12. sept., familietur Ostrupgård 
Som erstatning for den traditionelle Naturens Dag på Skovskolen havde vi sammen med Natursty-
relsen 12. sept. aftalt et skovarrangement med udgangspunkt ved 8- vejs krydset i Gribskov. Der 
mødte ca. 30 personer op. Spørgsmål gik især på den kommende naturnationalpark, atter et tegn 
på, at det emne virkelig berører borgerne. Samme dag var vi engagerede i et naturarrangement på 
Ostrupgård for børn og voksne. Der var tændt bål, og sammen med naturvejleder Benny Mos-
gaard undersøgte vi krible-krabledyr under mikroskoper. 

c. ´Lyt til flagermusene´, Indelukket, 10. sept. 
Vi var omkring 40 deltagere ved Badstueslottet, både børn og voksne, som blev klogere på flager-
musenes lyde. Et meget vellykket og er i øvrigt altid et meget populært arrangement.  

d. For børnefamilier, 22. august, Brede Dam, 
Et fint familiearrangement med naturvejleder Bjørli Lehrmann som inspirator for børn og voksne. 
Der blev fisket i søen, der blev fanget småkryb og der blev bagt snobrød. Vi er glade for at kunne 
tilbyde børnefamilier den slags oplevelser. Vi gentager til næste år, og så håber vi at få endnu flere 
familier med.   

e. Svampetur 26. sept. 
Turen var arrangeret sammen med Naturhistorisk Forening og startede ved Moder Gribs hule i 
Gribskov. Svampeture er altid meget populære, her deltog 50-60 personer. En udfordrende opgave 
for turlederen Rikke Macholm, men alle havde en god oplevelse. 
 

5. Arrangementer 
a. Affaldsdag 18. april 

Der var i år mange tilmeldte grupper, samlet var 24 grupper i sving. Der blev i Hillerød indsamlet i 
alt 1.798 kg affald, heraf 1.204 stk. takeaway-emballage, 779 engangsmundbind, 572 dåser med 
pant og 257 dåser uden pant. På én måde et flot resultat, men samtidig ret trist, at der kan indsam-
les så meget affald. Arrangementet gennemførtes som sædvanlig via et godt samarbejde med Hille-
rød Kommune og Hillerød Forsyning.  

b. Clean Day, 18. sept. 
Sammen med Hillerød Forsyning satte vi fokus på affaldshåndteringen i Kommunen. Overskriften 
for arrangementet var ´Fremtidens affaldssystem- for naturens skyld´ og der mødte mange interes-
serede op. Marianne Bigum, Direktør i Circular Economy Solutions ApS, holdt et glimrende foredrag 
med særlig fokus på plastaffald og den måde, vi håndterer det på. 

c. Fælles politikerarrangement i Helsingør 25. sept. 
Som optakt til kommunevalget havde DN-afdelingerne fra Helsingør, Gribskov, Fredensborg og Hil-
lerød inviteret alle interesserede til politikermøde i Helsingør Toldkammer med fokus på det Grøn-
ne Danmarkskort og de naturkonflikter, som den store tilflytning til vores kommuner fører med sig. 
Over 100 gæster mødte op. Mødet afslørede med de mange spørgsmål den store folkelige skepsis, 
som naturnationalpark Gribskov giver anledning til. På trods af, at naturnationalparken ikke var 
tænkt som emne. 
 

6. Kommunikation 
Hjemmeside, nyhedsbreve 
Vores hjemmeside https://hilleroed.dn.dk/ er værd at besøge. Her omtales alle planlagte ture og 



arrangementer, og her kan man finde kontaktoplysninger på bestyrelsen. Vi har i årets løb udsendt 
5-6 nyhedsbreve om vores aktuelle aktiviteter. Vi har mange modtagere, og interesserede kan til-
melde sig her. 
 

7. Samarbejde udadtil 
a. Bøllemosen, samarbejde med Tirsdagsskovens Venner 

Frederiksbro-bebyggelsen er nærmest en by i byen. Der flytter hele tiden nye beboere ind, og byg-
herren vil gerne give dem mulighed for bruge den nærliggende natur i Bøllemosen ved at føre en sti 
ned gemme mosen. Der er tale om et beskyttet naturområde, hvor der ikke uden videre kan fore-
tages indgreb. Vi synes sammen med Tirsdagsskovens Venner, at det er en rigtig dårlig idé, idet vi 
frygter, at Bøllemosen vil tage skade. Vi har selvfølgelig ikke noget imod, at nye beboere får mulig-
hed for at bevæge sig rundt i området. Der er masser af gang- og cykelstier ud mod Keldvangskilen 
med Rokkestenen, og Tirsdagsskovens Venner har allerede et udvidet stiprojekt klart. Et meget 
spændende projekt, som vi støtter fuldt ud. 

b. Bynatur 
Vores hidtidige samarbejde med Hillerød Kommune for mere og bedre bynatur har ligget i dvale i 
coronaperioden. Vi håber, at der snart igen kommer gang i det ellers så gode samarbejde. 

c. Klimaarbejde 
Vi har et fornuftigt samarbejde med klimaengagerede grupper i kommunen. Det gælder bl.a. Bed-
steforældrenes Klimaaktion, Klimanetværket og Nødebo Bæredygtig.  
 

8. Vores medlemmer 
Pr. 8. november var der 1.478 DN-medlemmer i Hillerød kommune. Det er ca. 50 mere end for et ½ år 
siden. Vi er glade for denne medlemsfremgang, som vi tolker som en anerkendelse af vores arbejde. 
Desværre er vores medlemskontakt ret begrænset, og vi ville ønske, at flere havde lyst til at kontakte 
os med forslag og også gerne kritik. Det foregår ganske let ved at skrive til hilleroed@dn.dk . 
 

9. Arbejdet i bestyrelsen 
Vi er 12 personer i bestyrelsen, incl. suppleanter, alle deltager på lige for ved møderne. Opgaverne er 
mange og forskellige, så det er muligt at fordele arbejdet, så det passer den enkelte. Sagsarbejdet og 
dialogen med Kommunen fylder en god del af bestyrelsesarbejdet. 
Hertil kommer en række løst tilknyttede personer, som hjælper os på områder, hvor de har særlig in-
teresse eller viden. Vi kan sagtens bruge flere af den slags ressourcepersoner, det er blot at kontakte 
os på hilleroed@dn.dk . Jeg vil benytte lejligheden til at rose og takke bestyrelsen for solidt arbejde og 
imødekommenhed for opgaverne. 
 

10. Udfordringer og nye opgaver 
DN har vedtaget en række strategiske indsatsområder, som vi også skal fremme på lokalt niveau. Det 
handler om at få flere aktive til at engagere sig i det lokale DN-arbejde, ønske om at bringe børn tætte-
re på naturen, skabe et engageret ungefællesskab omkring natur- og miljøtemaer og få et tættere for-
hold til vores medlemmer. Herudover er det oplagt, at vi fremover er opmærksomme på uheldige kon-
sekvenser ved den hurtige vækst i kommunens befolkningstal. Vi håber til næste år at få overskud til 
aktiviteter i udvalgte naturområder, som har særlig behov for naturpleje. 
 
Vi har forsøgt at gøre vores indflydelse gældende på de områder, hvor vores forening har et særligt 
ansvar for at øve indflydelse. Vi mener, at vores indsats fører til indflydelse, og det er vel den største 
motivationsfaktor, der kan tænkes.  Det skyldes i høj grad et stort fagligt og organisatorisk engage-
ment i bestyrelsen.  

 
På vegne af DN-Hillerød 
Jørgen Nielsen 


