
 

             Udsigt fra Arrenæs til bæverbo og Arresø                                                    Foto Lenni Gottlieb 

16. november 2021 er der kommunevalg 

VÆLG NATUREN 
 

Danmarks Naturfredningsforening i Halsnæs vil gerne bidrage til, at naturen og klimaet 

kommer højt på dagsorden. 

Vi skal i fællesskab sætte mere skub i arbejdet med at gøre Halsnæs kommune til en 

grønnere kommune, en Naturkommune.  

En kommune, der sætter en dagsorden for bevaring og udvikling af naturen. En kommune, 

der sætter mål for klima- og bæredygtighed for hele Halsnæs. 

At opfylde FNs Verdensmål kræver konkret handling                   Halsnæs  

Nogle af de tuede, smukke arter, vi stadig har i Halsnæs. 

      

Nikkende kobjælde  Blå anemone                   Eng kabbeleje    Maj gøgeurt                 Blåfugl 



 
                      Runde Bakke i Ølsted med kig til Roskilde Fjord.                                                                                   Foto Birgitte B Bang 

 

NATUREN ER PRESSET 

Det er vigtigt for vores fælles fremtid, at Halsnæs kommune styrker indsatsen for naturen 

og dens mangfoldighed.  

Der skal sættes mål og prioritering for udvikling af vores fælles natur. 

Kommunens tilslutning til Danmarks vildeste Kommune forpligter. Naturen og klimaet skal 

prioriteres i politik, i konkrete indsatser og i det kommunale budget. 

 

• I Halsnæs som i det øvrige Danmark ser vi, at naturen og vores landskabelige værdier 

forarmes. Mange planter og dyr er truede, rødlistede. Vi har 314 rødlistede arter i 

Halsnæs. De mangler plads. 

• Halsnæs planlægger byggeri, der presser naturen. 

• Klimaudfordringerne kræver handling nu. 

• Vandet i fjordene, søen og årer belastes af udsivning fra landbrug og af urenset 

spildevand 

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs præsenterer her sine anbefalinger for det 

kommende byråd. Vi ser frem til, at byrådet vil vælge naturen og beslutte en retning og mål 

for udvikling af naturen. En politik for naturen.                     

 

 



MERE NATUR  

På landet forsvinder levende hegn, markskel, stier og markveje. Det forringer 

 dyr og planters mulighed for at sprede sig, skjule sig, forplante sig, og finde føde. 

 

Vi vil bevare de grønne områder, der er så vigtige for både landskab, klima og biodiversitet.  

Kommende lokal- og kommunalplaner skal indeholde krav om at bevare og forbedre 

naturen.  

 

• Halsnæs 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 Halsnæs kommune. 

 

• Kommunen skal sikre, at der udpeges mere natur til Grønt danmarkskort, og der skal 

skabes flere sammenhængende naturområder. 

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

 

• Kommunen skal samarbejde med borgerne om at skabe bedre forhold 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 mangfoldighed og levesteder for 

flora og fauna. 

 

• Der skal være natur i byen som giver mulighed for leg og ophold. 

• Lokal- og kommunalplaner for bevarelse og beskyttelse af alle træer og vejledning i 

beskæring, så fældninger undgås. 

 

• Byerne skal vokse ved byfortætning således, at naturen, landskabet og vores 

kulturhistoriske arv bevares. 

• Kommunen skal sikre mere biodiversitet på sine arealer gennem naturpleje og 

omlægning til mere vild natur. 

 

• De grønne kiler i Melby skal fredes for at sikre naturværdierne. 

• Højbjergområdet i Hundested skal sikres som natur. 

 

• Danmarks Naturfredningsforening vil sikre biodiversiteten i nogle områder gennem 

strengt beskyttet natur, Naturnationalparker, NNP.   

• Der bør ansættes en naturvejleder i Halsnæs kommune.  



KOMMUNENS KLIMAINDSATS 

SKAL STYRKES . . .  FOR FREMTIDEN 
 

Halsnæs kommune skal medvirke til at nå målet om en CO2 -reduktion på 70%. Det kræver 

en ambitiøs klimastrategi. 

 

• Kommunens energiforsyning skal baseres på grøn energi. 

• Energiforsyning baseret på vedvarende energikilder som sol, vind og varmepumper. 

 

• Udbygget renovering af kommunens ejendomme. 

• Kommunen bør etablere solceller på kommunale ejendomme. 

 

• Kommunale klimaaftaler med virksomheder, landbrug og institutioner om CO2-

reduktion. 

• Der skal opstilles flere ladestandere til elbiler i byrummene. 

 

• Der skal anlægges gode, sammenhængende cykelstier, så cykling fremmes. 

• Der bør etableres et klimaråd med et kommunalt klimacenter for kommunens 

borgere, virksomheder og interesseorganisationer. Et center der kan yde kommunal 

rådgivning i klimavenlige løsninger. 

 

• At kommunen påtager sig udfordringen og lever fuldt op til intentionerne i 

klimamålene i DK 2020. 

         

    Solvarmeanlægget i Hundested, Ullerup skov og Kattegat                                         Foto Varmeværket              

 



      

 
                Nordkysten med hård beskyttelse               Foto Birgitte B Bang 

HAV, FJORD OG KYST 

Halsnæs har 61 km kystlinje. Der skal være rekreativ adgang til strand, hav og fjord. 

Nordkysten beskyttes med sandfodring, langs fjordkysten skal strandengene beskytte 

kyster og skrænter.  

 

• Havplanerne skal sikre havet og fjordene rent vand og øget biodiversitet.  

• Roskilde Fjord og Isefjord skal skånes for urenset spildevand og overløb. 

 

• Udtagning af lavtliggende områder, gerne med skovrejsning skal forhindre 

udvaskning af kvælstof og fosfor til fjordene. 

•  Sprøjtegifte og mikroplast må ikke udledes i hav og fjord. 

 

• Havnene skal sikres den rekreative værdi, og miljøet omkring havnene skal sikres 

rent. 

• Bygning af stenrev i det åbne hav skal hjælpe med at øge biodiversiteten i havet, og 

hermed give bedre levevilkår for livet under overfladen. 

 

• Der bør sikres fredning af store områder af havet. 



 
Affaldssortering og genbrug                         Foto Lenni Gottlieb 

BÆREDYGTIGHED OG GENBRUG 

Vores naturressourcer svinder. Der er brug for mere genbrug i alle led. Forbrug og smid væk 

er blevet en dårlig vane, der på sigt vil efterlade kloden uden fremtid for de kommende 

generationer. Gør som de unge: genbrug. 

• Mere genbrug i den daglige husholdning og den kommunale affaldssortering.  

• Hurtig indfasning af ministeriets krav om affaldssortering i 10 fraktioner. 

 

• Der bør etableres reparationsværksteder, hvor borgerne kan få repareret deres 

husholdningsredskaber mm. 

• Bæredygtigt byggeri og genbrug af byggematerialer. Færre nye råstoffer. 

 

• Bæredygtige løsninger i den kommunale indkøbspolitik og service. 

• Focus på cirkulær økonomi i erhvervslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENT VAND I SØ, Å OG I VORES VANDHANER 

Vi vil kunne se bunden af Arresø. Vi vil have rent vand i vores søer og åer og det kræver 

mere og bedre rensning af vores spildevand. Rent drikkevand kræver omlægning til økologi.  

• Vi skal beskytte vores grundvand. Vi skal have stop for brug af sprøjtegifte i private og 

grundvandsdannende områder, så vandet ikke fører pesticider med sig til 

drikkevandsboringerne. 

• Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at separat kloakering bliver obligatorisk. 

 

• Spildevandsplanen skal sikre kloakering af sommerhusområderne ved vores kyster, 

åer og søer. 

• Slyngning og åbning af rørlagte åer skal sikre bedre biodiversitet. 

 

• Udtagning af lavtliggende områder, gerne med skovplantning skal mindske 

udvaskning af kvælstof og fosfor til hav og fjord. 

 

Fiskeørn ved Åmundingen, Arresø                                                    Foto Michael Liesk, DN Hillerød. 



 

Grønne områder er fredede/beskyttede, de stribede er Natura 2000-beskyttet.           GEUS, Miljøministeriet 

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs 

Formand  

Lenni Gottlieb 

halsnaes@dn.dk 

 

Følg os på facebook: Danmarks Naturfredningsforening Halsnaes 

Hjemmeside: www.Halsnaes.dn.dk   

 
Idé og oplæg DN Hillerød     

Tekst og opsætning Birgitte Benzon Bang og Bjarne Langkilde, DN Halsnæs. 2021           

              

Bliv medlem af DN           
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