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DN Furesø: De åbne landskaber og frie kyster 

er truede 

Regeringens forslag til vækstpakke betyder et farvel til de frie kyster og åbne landskaber - og det får 

betydning for Nordsjælland, mener Danmarks Naturfredningsforening i Furesø  

Af Danmarks Naturfredningsforening, Furesø  
 
 

Regeringen vil med deres vækstpakke, der udkom i sidste uge, blandt andet ophæve kystnærhedszonen, der 

beskytter vores kystlandskaber tre km ind i landet. Den vil også fjerne den 300 meter brede strandbeskyttelseslinje 

i og omkring byer, så åbne arealer mod havn og strand kan udnyttes som attraktive byggegrunde. 

Desuden vil regeringen ”ændre reglerne om strandbeskyttelse, så virksomheder og det lokale fritids- og 

foreningsliv kan skabe tidssvarende faciliteter og anlæg langs kysterne”. 

Og hvad betyder det så for os, der bor i Furesø Kommune, kan man spørge? Vi har som bekendt hverken kyster 

eller strande 

Men bliver vækstpakken vedtaget, vil den få stor betydning i hele Nordsjælland, hvor vi jo netop har så rige 

muligheder for at komme ud til kyster og strande. For mange af os vil det betyde et stort tab, hvis der åbnes for en 

meget bred fortolkning af byggemuligheder inden for strandbeskyttelseslinjen.  



  

Det åbne land 

Regeringen vil også lempe på landzonereglerne. Det betyder blandt andet, at nye boliger uden særlig tilladelse kan 

blive 500 m2 store. Uden nabohøring. Og erhvervsvirksomheder, der fremover kan etableres i alle bygninger, kan 

udvide med 500 m2 uden tilladelse. Det vil betyde et stærkt pres på naturen. 

Sidst nævnte kan i Furesø Kommune få stor betydning. Dele af det åbne land er fredet eller er omfattet af 

generelle fredningsbestemmelser, fx de åbne marker ud mod Lillevangsskoven. Men store dele af vores 

landskaber – både i Farum og i Værløse – er udelukkende beskyttet af landzonereglerne. Her kan lempelse af 

reglerne komme til at betyde omfattende forringelser af naturværdierne og oplevelsen af landskabsværdierne.  

  

Hvad vil DN gøre nu? 

Regeringens vækstplan sendes først i høring til i det nye år. Intet er derfor vedtaget endnu. Vi vil derfor gerne 

opfordre alle, der, som os, holder af de frie kyster og åbne landskaber, til at skrive under på Danmarks 

Naturfredningsforenings underskriftindsamling.  

Danmarks Naturfredningsforening har gennem det sidste halve år samlet ikke færre end 130.000 underskrifter fra 

danskere, der beder regeringen bevare vores nuværende strandbeskyttelse.  

Man kan skrive under her: http://www.300meter.dk/ 
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