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BIODIVERSITET: Fire 
større kommunale 
arealer skal nu have 
langt mere plads til 
naturen. Områder-
ne udgør samlet 94 
hektar. 

Af Andreas Norrie

ESPERGÆRDE: De fleste kom-
muner udenfor de største 
byer har som regel en større 
mængde arealer, som for-
pagtes ud til landmænd som 
almindelig landbrugsjod.

Det gør sig også gældende i 
Helsingør, hvor kommunen 

råder over omkring 160 hek-
tar landbrugsjord fordelt 
over 10 jorder.

Fire af disse landbrugsa-
realer med samlet 94 hektar 
skal nu rumme langt mere 
natur og mindre landbrug 
i traditionel forstand. Det 
indstillede et enigt By-, 
Plan- og Miljøudvalg til 
Økonomiudvalget.

Baggrunden er først og 
fremmest den store biodi-
versitetskrise, som Dan-
mark og resten af verden 
befinder sig i.

I forbindelse sagen har for-
valtningen i center for By, 
Land og Vand gennemgået 
de forskellige arealer, og set 
på deres potentialer i for-

hold natur og biodiversitet. 
Fælles for 9 ud af 10 arealer 
er, at forpagtningsaftalen 
udløber næste år. 

I seks ud af 10 arealer vur-
derer forvaltningen, at der 
gode muligheder for at øge 
naturværdien, fremgår 
det referatet fra det seneste 
møde i udvalget. Der er dog 
ikke lagt op til, at der skal 
laves decideret vild natur, 
da størstedelen af arealerne 
ikke ligger direkte i forlæn-
gelse af større naturområ-
der. I stedet er der lagt op til, 
at man går fra almindelig 
landbrugsdrift til ekstensiv 
drift man med eksempelvis 
høslet eller græssende dyr 
vedligeholder et lysåbent 

naturlandskab. Forvaltnin-
gen mener heller ikke, at sk-
ovrejsning er relevant, når 
det gælder de kommunale 
arealer

Tæt på Flynderupgård
De fire arealer, som er ble-

vet valgt, er et fredet områ-
det 65 hektar ved Flynde-
rupgård, Præstebjerget på 
14 hektar - også ved Flynd-
erupgård, Rolighed øst for 
motorvejen på 10 hektar og 
kommunens nordligste are-
aler på 5 hektar i Nygård, 
der grænser på til Hellebæk 
Kohave.

- Her kan vi som kommune 
faktisk gøre en forskel. Der 
er faktisk tale om ret store 

områder, siger Christian 
Holm Donatzky(R), som er 
formand for By-, Plan- og 
Miljøudvalget.

Ville have mere med
Et mindretal i udvalget 

bestående af formanden 

og EL’s medlem Jørgen Bo-
dilsen ville dog inddrage 
yderligere et areal, som er 
beliggende på Snoagergård. 
Dette blev dog nedstemt af 
resten af udvalget.

Der er efter alt at dømme 
et begrænset økonomisk 
tab for kommunen ved at 
droppe den almindelige 
forpagtning. Indtægten er i 
dag 150.000 kroner årligt, og 
hvis det ikke lykkes at for-
pagte jorden ud på den nye 
betingelse, så vil det fælles-
kommunale selskab Nord-
sjællands Park & Vej, NSPV, 
kunne stå for driften, og som 
modtager af landbrugsstøt-
ten fra EU. 

Slut med intensivt landbrug                            
på flere kommunale marker 

CORONAVIRUS: Der 
bliver i midten af 
maj oprettet tre nye 
lyntestcentre langs 
Nordkysten. Et af 
centrene kommer til 
at ligge i Hornbæk. 

Af Christopher Valeur

HORNBÆK: På trods af at 
Danmark langsomt har åb-
net op for flere ting, senest 
biografer, fitnesscentre og 
spillesteder, går danskerne 
formentlig stadig en som-
mer præget af coronavirus 
i møde. Det kommer helt 
sikkert til at betyde, at der 
også i løbet af sommeren 
skal testes massivt for coro-

navirus, men måske også, at 
danskerne i højere grad hol-
der ferie i Danmark. Derfor 
kan man forestille sig, at der 
samles rigtig mange men-
nesker i områder, hvor der 
normalt ikke er testcentre. 
Det har Region Hovedstaden 
dog tænkt over, hvorfor der 
inden længe vil blive opret-
tet yderligere tre testcentre 
på Nordkysten. 

Det drejer sig om Gilleleje, 

Liseleje og Hornbæk, hvor 
der vil blive oprettet lyntest-
centre. Der er endnu ikke 
aftalt specifikke åbningsda-
toer, da de endelige testloka-
tioner skal findes i samar-
bejde med de berørte kom-
muner, der foruden Helsin-
gør Kommune også tæller 
Gribskov og Halsnæs Kom-
mune. Det forventes dog, at 
centrene åbner i midten af 
maj, og at de vil forblive åbne 

frem til skolesommerferiens 
afslutning den 12. august. 

Glad borgmester
Nyheden bragte også stor 
glæde hos borgmester i Hel-
singør Kommune, Benedik-
te Kiær (K), der ser frem til 
at nyde Hornbæk i løbet af 
sommeren. 

- Det er en nyhed, som jeg 
er rigtig glad for. Jeg vidste, 
at de arbejdede på det, for 

de kan se, at testkapacite-
ten er presset i kommunen. 
Der kommer flere og flere 
til Hornbæk i sommerperi-
oden, hvor turister kommer 
til og lokale tager i sommer-
hus. Det er fornuftigt, at de 
åbner testcentret. Det vil jeg 
glæde mig til at besøge, siger 
Benedikte Kiær.

Glad borgmester:                                           
Hornbæk får et testcenter

Også markerne her mellem Espergærde og motorvejen skal have en 
rigere natur. I llustration: Helsingør Kommune

Flere af markerne ligger om-
kring Flynderupgård. Foto: Kenn 
Thomsen


