
Jordbrug status og fremtid 
 
 
Beskrivelse af landbruget i dag i Allerød Kommune: 
 
Husdyr 
2 store kvægbrug omkring Lynge 
2 store svinebrug omkring Lynge 
5-6 registrerede hesteavls virksomheder i den østlige halvdel af kommunen tæt på de store 
skovområder samt et større antal hestepensioner og rideskoler. Placering kendes ikke, men 
der er kendskab til et større antal mellem Lillerød og Lynge. 
Der findes en enkelt registreret hjortefarm ved Kollerød. 
Dertil findes et antal mindre hobbybrug med forskellige husdyr jævnt fordelt over kommunen 
 
Planteavl 
De dominerende afgrøder er korn samt græs, bl.a. hestehø. Kornproduktionen er koncentreret 
i området omkring Lynge, mens græsproduktionen er centreret omkring Lillerød. 
 
Jordbund 
Den bedste dyrkningsjord findes i den nordvestlige del af kommunen.  
 
Økologi 
Der findes 4 økologiske bedrifter i kommunen. 3 med planteavl og 1 med husdyravl. 
Kommunens krav om økologi på kommunalt ejede arealer bidrager til, at det økologisk drevne 
areal er forholdsvist højt (over 25-50 % af kommunens areal). 
 
Ejendomsstruktur 
Den traditionelle landbrugsdrift er koncentreret omkring 5-10 landmænd, der hver især driver 
bedrifter på 125 ha og derover i og uden for kommunegrænsen.  
 
Økonomi 
Der findes ikke en opgørelse over landbrugsdriftens betydning for kommunen, men der er 
både arbejdspladser og en del følgeerhverv tilknyttet landbrugsdriften (maskinstation, 
værksted, rådgivningsvirksomhed, foder, korn, brændstof mv.) ligesom EU’s 
landbrugsstøtteordninger genererer en vis indtægt. Derudover er der flere indirekte 
indtjeningsmuligheder i form af vintervedligeholdelse for kommunen, gårdbutikker, 
besøgslandbrug, bed and breakfast, mv.  
Hesteavl, hesteskoler og hestepensioner vurderes at have en væsentlig økonomisk betydning 
for landbrugserhvervet i kommunen. 
 
Beskrivelse af det nordsjællandske landbrug samt fremtidige 
udviklingsmuligheder for jordbruget iflg. Nordsjællands 
Landboforening: 
 
Generelt om nordsjællandske landbrug 
Det nordsjællandske landbrug er aktivt og varieret med agerbrug med store og små 
specialproduktioner, større og mindre husdyrbrug, landbrugsturisme, gårdbutikker, arbejds- og 
praktikpladser i land som i by, energileverandører, naturforvaltere og kulturleverandører. 
Blandingen af levebrødslandbrug og livsstilslandbrug gør, at planlægningen for jordbrug skal 
være alsidig. Landbruget spiller en vigtig rolle i at vedligeholde landskabstræk, som skaber 
rekreative værdier og identitet, samt pleje af naturarealer. Landbruget er en vigtig medspiller i 
forhold til klimaudfordringen ved at levere biomasse samt sol og vindenergi. 
 
Fremtidige udviklingsmuligheder  



Også i Nordsjælland skal der sikres arealer til fødevareproduktion og der skal satses på lokal 
og regional afsætning, som hovedstadens spisekammer/køkkenhave. Der skal sikres 
muligheder for mindre dyrehold, gårdbutikker og landbrugsrelaterede erhverv, f.eks. 
hestepensioner. Vandløb skal vedligeholdes for at modvirke ensformige ufremkommelige 
landskaber. 
 
Ønsker til udpegningen af særligt værdifulde landbrugsarealer  
Områdeudpegningen skal være så udbredt som overhovedet muligt for at sikre områder mod 
anden planlægning og brug, jf. Statslige interesser: 
 
Det er et nationalt mål, at 

 der bevares tilstrækkelige arealer til at sikre et bæredygtigt jordbrug, der kan 
producere fødevare til hjemmemarkedet og til eksport  

 der udvises tilbageholdenhed med at inddrage landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige 
forhold  

 lokalisering af husdyrbrug sker med henblik på at undgå konflikter til naboer og natur- 
og landskabsværdier  

 arealer udlagt til jordbrugsdrift i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der 
kan sætte begrænsninger for jordbrugserhvervets produktions- og 
udviklingsmuligheder  

 sikre at der er et bæredygtigt jordbrug, som kan bidrage til bevaring af det åbne lands 
natur- og landskabsværdier  

 
 
 


