
Fokusgruppeinterview om sammenhængende byer  

En oktober aften på Egedal Rådhus mødtes otte engagerede borgere for at dele deres 
perspektiver på temaet sammenhængende byer. Seks byrådsmedlemmer var med for at lytte 
og stille nysgerrige spørgsmål. Fokusgruppeinterviewet blev afholdt som en del at den tidlige 
borgerdialog om Planstrategi 2023. 

Energien og engagementet boblede, og vi kom omkring både det helt nære og lokalet og de 
mere overordnede potentialer. Der blev både delt personlige historier og generelle 
observationer og givet nye vinkler på behov og udviklingspotentialer for den fremtidige 
udvikling i Egedal. 

Stemningen var positiv og glæden stor over at få lov at dele perspektiver tidligt i processen. 
Dialogen viste et fint billede af, hvor forskellige vi er og hvilke ønsker, behov og perspektiver 
der optager den enkle.  

Fokusgruppeinterviewet var inddelt i to samtalerunder, hvor den første primært koncentrerede 
sig om boligtyper- og former mens den anden handlede om fællesskab, identitet og aktiviteter 
i bysamfundene.  

Boliger til hele livet 

Dialogen startede med, at handler om behovet for forskellige boligtyper- og former i Egedal, 
herunder hvilke muligheder der skal være for, at sikre at Egedal har en velbalanceret 
boligsammensætning, så der kan sikre boliger til livets forskellige faser. 

Der var især fokus på, at der mangler senior – og ældre egnede boliger i alle Egedals 
bysamfund, mens der var mange meninger om hvorvidt der er behov for boligtilbud til unge 
– og om de unge vil blive i Egedal når de studerer eller om det er naturligt, at de flytter ud i en 
perioder for så forhåbentligt at vende tilbage senere i livet.   

I forhold til ældreboliger blev der peget på vigtigheden af, at man skal flytte mens man har 
energien og overskuddet. Der var en oplevelser af, at mange ældre bliver boende for længe i 
deres parcelhus, fordi der ikke findes attraktive alternativer i lokalområder. 

Der blev talt om, hvad det attraktive tilbud for ældre er, Her var meningerne delte, mange 
mente at der er efterspørges på mindre rækkehuse i et plan med en lille græsplæne, mens 
andre søger nærhed til station, byfunktioner og en god udsigt. Det blev også talt om 
boligstørrelser, hvor flere fremhævede, at der ikke skal bygges for småt. 

Der blev også talt om, at der bør skabes mulighed for nye boligformer som bofælleskaber og 
lignende, der kan danne rammer for forskellige former for livsstil og familiemønstre. 

Dialogen pegede på, at der er et behov for at sikre en varierede boligsammensætning i 
Egedal, der kan imødekomme alle Egedals forskellige borgere. Hvor det i perioder er landsbyen 
eller parcelhuset med hus og have der vælges, kan man i andre af livets faser have behov for 
en anden type bolig, men samtidig have et ønske om at blive i det område, hvor man har sit 
liv og netværk eller man kan have et ønske om nærhed til lokale indkøbsmuligheder, kollektiv 
trafik samt kultur og servicetilbud. 

Der var enighed om, at Egedal er en meget attraktiv bosætningskommune men nærhed til 
både naturen og storbyen og med både stærke lokalmiljøer og god infrastruktur.  

Citat - Vi er en landkommune – der må godt lugte af ko og natur – vi er ikke København. 
Ingen vil bo i etageboliger, når man går på pension ønsker man rækkehus med en lille have.  

Citat -Jeg har slået det græs jeg skal slå. Jeg så mine forældre blive gamle, og flytte for sent. 
Vi vil flytte mens vi var friske. Vi har verdens bedste udsigt fra altanen – ræve, dådyr og 
fasaner og elevator til når vi bliver gamle - men trapper er også gode til at holde sig i form. 



 

 

Fællesskab, identitet og sammenhæng i bysamfundene 

Der blev talt om sammenhold i bysamfundene, og der er en oplevelse af, at landsbyerne og 
de mindre bysamfund har et stærkt sammenhold og mange aktive ildsjæle, der står sammen i 
fx et bylaug, der varetager hele landsbyen udvikling.  

Det blev drøftede, at det er svære i de større byer, simpelthen fordi man er for mange 
mennesker. Der blev peget på, at fællesskaber i de større byer, ofte er organiserer omkring 
interessefællesskaber fx idræt eller skoledistrikter og ikke omkring selve byen. Der blev 
samtidig peget på at det er foreningslivet, der driver fælleskaber og skaber sammenhold 

Mens de lidt større bysamfund beundre det lokale engagement og fællesskabet i landsbyerne, 
ønsker landsbyerne at blive knyttes tættere sammen med de større bysamfund, så der skabes 
sammenhæng på tværs gennem bedre fysiske forbindelser (cykelstier) – så der er mulighed 
for sikkert og sundt at komme til skoler, stationer, idræts- og kulturtilbud, butikker mv. 

Det blev forslået, at kommunen bruger grundejerforeningerne mere aktivt eller at de gik 
sammen om at lave lokale bylaug, men der blev samtidig påpegede, at størrelsen på byerne 
gør det svært at samle alle. 

Det blev talt om, at selv 15 år efter kommunesammenlægningen har man ikke en oplevelse af 
en fælle Egedal identitet, borgerne identificerer sig med det bysamfund de bor i. 

Det blev drøftet, om et fyrtårnsprojekt kunne biddrage til at skabe et mere samlede Egedal, og 
her var der forskellige holdninger. Der var flere der mente, det vil kunne biddrage positivt til 
kommunens udvikling, mens andre mente det er underordnet, om man identificerede sig som 
Egedal borger eller som beboer i et specifikt bysamfund – ligesom nogle mente, det er de 
mange små bysamfund og forskelligheden, der faktisk var det identitetsgivende. 

Der var fokus på samlingssteder i bysamfundene og et behov for både det nære og det med 
større tiltrækningskraft. 

Der blev talt om vigtigheden af, at have et sted at mødes, også for de små foreninger. Det 
blev påpeget, at der mangler fælleslokaler i nærmiljøet, og at de små foreninger ikke kan 
trække deltager, hvis lokalerne ligger i en anden by. 

Der blev talt om, at det er vigtigt at samle kræfterne omkring de ”mangfoldige magneter”, 
hvor vi samler kulturen, idrætten og flere forskellige aktivitet i nogle kraftcentre, hvor der også 
kan udvikles nye aktiviteter og faciliteter. Det blev påpeget, at vi ikke behøver have alt alle 
steder, men at det er vigtigt, at have nogle større centrale steder med varierede tilbud. 

Der var fokus på, at der skal arbejdes for at styrke den lokale indflydelse. 

Citat – Man kan godt strikke på tværs, men det kan stadig være svært at skulle flytte sig til en 
anden by. Der skal være lokaler og plads til de småforeninger i lokalsamfundene. 

Citat -  Det er foreningslivet der driver fælleskab. Foreningsliv skaber sammenhold og 
netværk. Foreningslivet skal forkæles – de skal have penge. 

Citat - Det er ikke et mål i sig selv, at man identificerer sig som Egedal borger –man 
identificerer sig med det netværk ens børn skaber eller i foreninger, hvor man mødes på tværs 
på grund af fællesinteresser. 

Citat – Det bliver svært at samle bysamfund med et fælles Egedal symbol – starte med at 
bygge det nære fællesskab lokalt. 



Fokusgruppeinterview om stærk erhvervsudvikling 
 

En oktober aften på Egedal Rådhus mødtes fem erhvervsdrivende for dele deres perspektiver 
på temaet stærk erhvervsudvikling. Fire byrådsmedlemmer var med for at lytte og stille 
nysgerrige spørgsmål. Fokusgruppeinterviewet blev afholdt som en del af den tidlige 
borgerdialog om Planstrategi 2023. 

Stemningen var positiv og det var tydeligt, at virksomheder generelt oplever et godt og 
fleksibelt samarbejde med kommunen, både i forhold til erhvervsservice, jobcenter og 
myndighedsbehandling.  

Alle var mødt op for at være med til at sikre et stærkt fokus på den fremtidige 
erhvervsudvikling i Egedal. Vi kom vidt omkring mange forskellige faktorer, der kan gøre 
Egedal til en endnu mere attraktiv erhvervskommune og hvad der er vigtigt både for de 
eksisterende virksomheder og i forhold til at tiltrække nye. 

Fokusgruppeinterviewet var inddelt i to samtalerunder, hvor den første tog udgangspunkt i en 
drøftelse om den fremtidige erhvervssammensætning mens den anden primært handlede om 
erhverv i byerne. 

 

Store udviklings- og vækstmuligheder (Fremtidig erhvervssammensætning) 
Der blev talt om, at der er et stort potentiale for erhvervsudvikling i Egedal, og at der er 
en kæmpe mulighed for at hente erhvervsvirksomheder fra Ballerup, Rødovre og andre 
omegnskommuner, hvor virksomhederne (lager, håndværk, kontor) bliver trængt ud.  
Der blev peget på, at det er svært at finde arealer og lejemål i Egedal og at der generelt er 
begrænset mulighed for at etablere sig i Egedal, der blev på den baggrund drøftet, at der vil 
være et potentiale i at udlægge flere arealer til erhverv, herunder ved Værebro, mellem Måløv 
og Veksø og eventuelt i tilknytning til motorvejen. 

Der blev peget på, at der også er et potentiale i at arbejde med at få de eksisterende 
virksomheder til at vokse, og at det er vigtigt at sikre deres udviklings- og vækstmuligheder. 

I dialogen kom vi rundt om hvilke typer erhverv der med fordel kunne arbejdes for at 
tiltrække. Der blev opfordret til, at kommunen skal tænke sig grundigt om og lave en strategi 
for udvikling, herunder at skabe investeringssikkerhed for virksomhederne ved at sikre 
udvidelsesmuligheder og langsigtet planlægning, der fokuserer på at undgå konflikter mellem 
erhverv og boliger. 

Tænke hele vejen rundt / Attraktive boliger er en konkurrenceparameter i forhold til at 
tiltrække medarbejdere, så det er vigtigt med en boligmasse, der sikrer en varieret 
befolkningssammensætning og arbejdsstyrke. 

Det blev drøftet, at alle gerne vil have kort transport til arbejde, fordi det giver mere fritid og 
mulighed for at være aktiv i lokalsamfundet. Det er derfor  vigtigt at arbejde for endnu mere 
lokal arbejdskraft. Der blev fortalt, at nogle virksomheder har medarbejdere, der er flyttet til 
Egedal for at bo tæt på arbejde, og at andre har medarbejdere der bor i Egedal By, der kan 
tilbyde boligtyper, der er relevante for deres medarbejdere. 

Vi skal vokse befolkningsmæssigt, hvis vi skal vokse erhvervsmæssigt, og det blev pointeret, 
at det er vigtigt, at arbejde med at brande kommunen på det gode hverdags- og familieliv.  



Skab investeringssikkerhed / Udvidelses- og vækstmuligheder er et vigtigt 
lokaliseringsparameter, og der skal sikres tilstrækkeligt med areal til at virksomhederne kan 
vokse, både i forhold til inddragelse af areal og gennem øgede bebyggelsesprocenter i 
eksisterende områder. Der blev også talt om, at det er vigtigt, at virksomhederne ikke bliver 
presset ud af områderne på grund af boliger. 

Sikre let adgang til arbejde / Infrastruktur er vigtigt for, at kunne tiltrække virksomheder, 
da det har betydning for rekruttering af arbejdskraft. Det skal være nemt at komme til og fra. 
Vurderingen var at S-tog og vejnet er lige vigtigt. Motorvej vil løfte hele Egedals 
erhvervsudvikling, både for de eksisterende virksomheder ved Værebro, og vil kunne give 
mulighed for nye arealudlæg. 

Attraktivt byliv og byfunktioner betyder noget, i forhold til tiltrækningskraften, især videns-
virksomheder tiltrækkes af gode by-og lokalmiljøer – så der er muligheder for medarbejderne 
omkring virksomheden. 

De levende sammenhængende byer (erhverv i byerne) 
Det blevet pointeret, at forskellige typer virksomheder skal ligge forskellige steder, og at det er 
vigtigt, at sikre en langsigtet planlægning. I den forbindelse blev det påpeget, at det er en god 
ide, at nogle områder er rene erhvervsområder, for at undgå miljøkonflikter, såsom støj, 
trafik, skilte, lysgener og udsigt. 

Den blandede by er attraktiv, men kun for særlige typer erhverv, som for eksempel 
serviceerhverv, detailhandel – genbrugsværksted, cafeer og andre erhverv, der servicerer det 
daglige liv. Der blev også talt om at it- og vidensvirksomheder, der tiltrækkes af byliv, cafeer, 
fritidstilbud såsom padeltennis mv., med fordel kan ligge i byområder.  

Andre så også gode perspektiver for at tiltrække væksthuse/ kontorhotel/ 
konsulenthuse/workhub – både i mindre og større skala og privatdrevet. Og at der måske 
kunne være et potentiale for at arbejde for at tiltrække et hotel eller lign. da der mangler 
overnatningsmuligheder i Egedal. 

En god by er sammensat og indeholder både kultur og fritidstilbud, offentlige institutioner, 
boliger, detailhandel og erhverv. Der blev også talt om bymiljøet skal udvikles, så byen er 
attraktiv og om der kunne være udviklingsmulighederne for Egedal centeret.   

Målrettet tiltrækningsstrategi / Det vigtigt at se ind i, hvilke typer virksomheder ser vi om 
5-10-15-20 år – her var forudsigelsen, at det vil være vidensvirksomheder, og at der ikke vil 
være mange produktionsvirksomheder. Der blev peget på, at ”purpose” virksomheder har en 
klar fordel i forhold til at tiltrække arbejdskraft, fordi formål og mening med arbejde for mange 
er blevet vigtigere end løn.  

Det blev nævnt, at der lige i øjeblikket er meget stor efterspørgsel på arealer / lokaler til lager, 
logistik og lign virksomheder, der gerne vil etablere sig tæt på det overordnede vejnet.  

 

Citat: Omegnskommunerne tvinger virksomhederne ud for at bygge boliger. Det er en god 
mulighed for Egedal at kapre virksomheder til kommunen. 

Citat: Det er spild af liv at have transporttid mellem bolig og virksomhed. 

Citat: de attraktive medarbejdere mangler steder at bo. Vigtigt, at den unge beboer kan få en 
passende bolig tæt på virksomheden. To af mine ansatte har lejlighed i Egedal by- de er glade 
for det.  



Fokusgruppeinterview om aktiv grøn omstilling 
 

En oktober aften på Egedal Rådhus mødtes ni engagerede borgere, hvoraf to repræsenterede 
interesseorganisationer for dele deres perspektiver på temaet aktiv grøn omstilling. Tre 
byrådsmedlemmer var med for at lytte og stille nysgerrige spørgsmål. Fokusgruppeinterviewet 
blev afholdt som en del af den tidlige borgerdialog om Planstrategi 2023. 

Energien var høj, ideerne sprudlede og dialogen viste, at der er behov for understøttelse og 
aktiv involvering for at komme i mål med den grønne omstilling. 

Fokusgruppeinterviewet var inddelt i to samtalerunder, hvor den første handlede om 
vedvarende energianlæg og produktion, mens den anden handlede om klimatilpasning og 
håndtering af vand i byerne og det åbne land.  

 

Plads til grøn energi  
Der blev talt om, at der med fordel kan arbejdes med at skabe energien der, hvor den skal 
bruges og ikke flytte anlæggene ud i det åbne land. Der blev peget på, at der er et stort i 
potentiale i at udnytte tage, vinduer og vægge til energiproduktion – og at der kan 
produceres energi til alle borgere på kommunens bygninger. 

I givet fald vil der ikke være samme behov for at inddrage åbent land til energiproduktion, 
hvor der både bor mennesker og samtidig er store landskabsværdier, naturområder og skove, 
der bør bevares.  

Det blev pointeret, at det er vigtigt, at arbejde med individueller og lokale løsninger, fordi 
områderne er forskellige både hvad angår geografi, fysiske rammer og eksisterende 
varmeforsyning. 

Der blev peget på, at der er behov for at inddrage de lokale også helt ned på vejniveau og i 
nogle tilfælde direkte til den enkelte borger. Der blev talt om, hvorvidt de stærke lokale bylaug 
kan inddrages og være med til at skabe fællesskab omkring lokale energiproduktion, men her 
blev de nævnt, at de er frivillige ressourcepersoner, der i forvejen løfter mange opgaver. Og at 
det måske er nogle andre, der skal aktiveres. 

Der var et stort ønske om, at kommunen går aktivt ind i at vejlede, facilitere og være 
opsøgende i forhold til at understøtte den grønne omstilling. Kommunen skal udnytte sin 
viden, kortlægge og tage initiativ. Det blev pointeret, at det er en stor opgave for den 
enkle, og at kommunen har mere viden og flere ressourcer, der vil kunne inspirere og 
understøtte de private boligejere. 

Der blev talt om forskellige former for vedvarende energi, og at det kunne være et perspektiv i 
at arbejde med nye energiformer som geofysik og geotermisk. Det blev også påpeget, at vi 
skal se på nye teknologier og innovation, særligt i forhold til vindmøller. 

Det blev pointeret, at det også er vigtigt at arbejde med at reducere energiforbruget, og at der 
er meget at hente i energirenovering, samt at der kunne være et potentiale i at skabe lokalet 
ejerskab, så der går ”sport” i at sænke energiforbruget, og at det måske også er tid til at man 
sænkerforbruget. Der kan også med fordel fokuseres på at styrke erhvervslivet i forhold til at 
kunne rådgive omkring energirenovering. 

Det blev også fremhævet, at det skulle være nemmere og ikke så bureaukratisk at kunne få 
lov til at sætte solceller på taget for borgerne. 



Citat: Anlæggene havner altid ude i det åbne land, og de mennesker, der er i mindretal, bliver 
taberne. Det åbne land er blevet en skraldespand for københavnernes behov på forskelligvis. 
Citat: Kommunen bør servicere mere., og være mere opsøgende, kommunen ved mere end de 
enkelte lodsejere. 
Citat: Der vil være stor lokal modstand mod placering af anlæg hvis det ikke er der hvor 
enegien skal anvendes, så tænk i placering og forbrug. 

 

Mere vand i byerne og på landet  

Der var i dialogen fokus på, hvordan vand kan bruges rekreativt i byerne til at skabe værdi. Vi 
skal tænke vores byer på en ny måde, og der skal tænkes i byrum, skønhed, læring, leg, natur 
og sundhed. 

Der er et kæmpe potentiale for, at klimatilpasning kan bruges aktivt til at fremme 
biodiversitet, skabe grønne områder med højre rekreativ værdi og grønne korridorer, så der er 
bedre mulighed for at bevæge sig gennem byområderne for bløde trafikanter. Det blev 
pointeret. at det er svært at finde plads til cykelister. og at biler og parkering fylder meget. 

Det var fokus på, at der skal arbejdes mere med håndtering af vand i de eksisterende 
byområder og ikke kun i de nye byudviklingsområder. 

Der blev talt en del om fliser, belægning og befæstelsesgrad. og hvordan der bør afprøve nye 
materialer. hvor der fx kan nedsives gennem fliser. og at der skal arbejdes med 
genanvendelse og eventuelt opbevaring så regnvand, så det bruges som en ressource.  

Det blev talt om bæredygtighedskrav i lokalplaner i forhold til begrønningsprocent og 
befæstelsesgrad. I den forbindelse blev der talt om håndhævelse, og at det kan være 
problematisk og dårligt for fællesskabet, hvis naboer skal holde øje med hinanden.  

Det blev forslået, at lokalplaner bruges mere aktivt i forhold til at skabe ejerskab og en 
fortælling om lokalområdet, der skaber stolthed og engagement. Det blev pointeret, at det er 
vigtigt med en tidlig dialog, så der skabes ejerskab, og det dermed bliver nemmere at realisere 
visionerne. Der er bedre at arbejde med inspiration end med påbud. 

Det blev påpeget, at der skal styr på vandet, og at det skal sikres, at der ikke bygges i våde og 
regnvandsbelastede områder, samt at der skal tænkes på tvær af kommunegrænser i forhold 
til byudvikling og håndtering af regnvand. 

Dialogen rundede også det åbne land, hvor der findes der muligheder i lavbundsområder, og at 
der i den forbindelse skal tænkes i synergier – hvis man kan slå flere fluer med et smæk, så 
skal man gøre det.  

Citat: hvor har vand en værdiskabende potentialer? Vand og natur er oplagt, men hvad med 
vand og leg? Vand og læring? Kan vi lave et mulighedskatalog med vand?  

Citat: Haveejere skal have hjælpe til at opsamle vand derhjemme. Folks tankegang skal 
ændres på, hvordan man tænker på vand. 

Citat: Hvor er der mange kompetente folk her om bordet. Jeg tror på en grøn fremtid for 
Egedal. 

Citat: Der er kamp om arealerne, byg opad og brug fladerne til energianlæg og spar på 
arealet. Også ude på landet, så der er plads til fødevareprodukt, natur og klimatilpasning. 



Fokusgruppeinterview om natur i balance 
 

En oktober aften på Egedal Rådhus mødtes syv engagerede borgere for dele deres 
perspektiver på temaet natur i balance- vi beskytter og benytter. Fire byrådsmedlemmer var 
med for, at lytte og stille nysgerrige spørgsmål. Fokusgruppeinterviewet blev afholdt som en 
del af den tidlige borgerdialog om Planstrategi 2023. 

Humøret var højt, deltagerne var passionerede og dialogen viste en enorm energi og 
engagement i samtalen om natur i balance og de forskellige perspektiver, der er på benyttelse 
og beskyttelse.   

Fokusgruppeinterviewet handlede om to overordnede temaer; aktivitet og bevægelse i naturen 
samt benyttelse og beskyttelse i balance.  

 

Benyttelse og beskyttelse i balance -  Aktivitet og bevægelse i naturen  
I første runde var der primært fokus på aktivitet og bevægelse i naturen. Der blev givet udtryk 
for at der er god adgang til naturen, og at der er mange muligheder for at komme ud i 
naturen i Egedal.  

Der blev talt om, at der er et stort potentiale for, at arbejde med aktivitet i naturen, i forhold 
til træning, genoptræning og bevægelse, set ud fra et sundhedsperspektiv. 

Der blev også talt om, at der er et øget pres på benyttelsen af naturområderne i Egedal, og at 
der er brug for, både at have natur man kan være i, og natur der forbliver uberørt. 

Der var fokus på størrelsen på vores naturområder, og der var generelt enighed om, at 
arealerne er for små – og at der opstår konflikter hvis der ”mases” for mange aktiviteter ind på 
samme areal. 

Der blev desuden givet udtryk for, at der med fordel kunne udlægges flere områder til natur, 
så der blev skabt mere natur for naturen skyld. Der blev også talt om at naturområderne 
skal bindes mere sammen, så der er mulighed for at naturen kan sprede sig i korridorer, og 
der blev opfordret til at kommunen understøtter et frivilligt samarbejde med lodsejere om 
etablering af mere natur. 

Der blev talt en del om forskellen på hvad der er sårbar natur, og hvad der er kultiveret åbent 
land, som bedre kan bære et større aktivitetsniveau. Der var stort fokus på, hvordan vi finder 
en god balance i hvad der skal beskyttes og hvad der skal benyttes. Der blev talt en del 
om koeksistens og hvordan vi skaber de bedste rammer for sameksistens mellem natur der 
skal beskyttes og natur der kan benyttes. Her blev det pointeret at vi er gæster i naturen, og 
at retorikken ikke bør være at vi ”bruger” naturen, men at vi er i naturen. 

Der blev i den forbindelse også drøftet om det kunne give værdi, at arbejde med en slags 
zonering af de forskellige naturområder i forhold til hvilke områder, der kan tåle et højt 
aktivitetsniveau og andre, der bør benyttes i mindre og mere skånsom grad. Der blev 
endvidere talt om, at kanalisere den stigende mængde friluftsaktivister de rigtige steder hen, 
så aktivitet og naturtype passede bedre sammen. Der blev for eksempel talt om, hvorvidt der 
er behov for flere deciderede friluftsområder, så den følsomme natur aflastes, og om der 
kunne arbejdes med placering af aktiviteter, herunder for eksempel hundeskove ved hvert 
bysamfund, så der ikke er løse hunde i naturen.  



Nogle mente, at der var tilstrækkeligt med muligheder for at færdes i naturen langs de 
eksisterende stier, og at der kunne udlægge aktivitetszoner langs disse stier, således at de 
sårbare naturområder friholdes for mennesker, så der sikres ro og uberørthed for naturen.  

Andre pegede på, at der også er nogle former for aktiviteter, der foregår udenfor de etablerede 
stier – for eksempel orienteringsløb, svampesamling og lignende. Det blev i den forbindelse 
pointeret, at de fleste godt kan være i naturen uden at ødelægge den. 

Der var en lang drøftelse af retorik og natursyn, og om man kan ”uddanne” naturbrugere til 
at bliver bedre til at færdes i og passe på naturen. Der var fokus på, at vi er gæster i naturen, 
og at vi skal efterlade den ”uberørt”, men at det samtidigt er vigtigt, at folk kender og kommer 
ud i naturen, for at lære at tage ansvar og passe på den. 

Der var mange meninger om, hvordan man bruger naturen. Det blev blandt andet nævnt, at 
de enkelte dårlige eksempler ikke skal ødelægge det for alle dem, der godt kan finde ud af at 
være i naturen på en god og hensynsfuld måde. Det blev desuden pointeret, at det ikke er 
skadeligt i sig selv, at bruge naturen aktivt.  

Helt overordnet blev det forslået at lave mere formidling og kommunikation om de 
muligheder der allerede findes i Egedal, og at kommunikation kan være med til at guide og 
uddanne befolkningen i hensynsfuld adfærd – denne kommunikation må gerne have en sjov 
vinkel i stedet for en løftet pegefinger. 

Det blev også drøftet at natur kan forstås på mange forskellige måder – for nogen er natur en 
jordvold, der kan kælkes på, og for andre et natur en grøn plet med et par træer. Helt 
grundlæggende vil folk gerne ud i naturen, men sundhed og bevægelse behøver ikke altid 
at foregå i den værdifulde eller følsomme natur. 

Der blev også talt om, at naturen skal tænkes ind i byplanlægningen, og at det er vigtigt med 
grønne områder og natur inde byen, samt rekreative naturområder nær byerne, så der er 
nem adgang fra boligområderne ud i de grønne områder.   

Der blev også talt om biodiversitet, og at der skal arbejdes seriøst med det. 

 

 

Citat: Der er øget pres på benyttelse af naturområderne, så vi har både brug for natur man kan være i og 
natur der kan forblive uberørt. 

Citat: Brug det kultiverede landskab til aktiviteter, der kommer allerede mennesker og 
landbrugsmaskiner, men hegn inde mod frie hunde, Tænk mere i det så kan vi lade naturen i fred for sig 
selv. 

Citat: Dyr har bruge for at knalde, det kræver ro. Kan man udnytte arealer langs de eksisterende stier så 
folk ikke skal ind over markerne. 

Citat: Der vil være forsat stigende pres på friluftsliv og adgang til natur fremover, design stier så vi 
bestemmer hvor folk går hen. 

 


