
 

Sjælsmarks fremtid til debat 

Af Anne Ehrenreich og Birger Bøgeblad, Medlemmer af økonomiudvalget (V) 

 

Sjælsmark Kasernes fremtid er igen til debat. Nu som følge af en ansøgning fra 

udlændingemyndighederne om at forlænge den midlertidige indkvartering af ca. 80 uledsagede børn 

samt ønske om at etablere plads til 230 nyindrejste asylansøgere.  

For Venstre er det afgørende, at beslutningen – som alle andre beslutninger i kommunalbestyrelsen - 

træffes på et fuldt oplyst grundlag. Da vi havde drøftelsen i økonomiudvalget manglede vi oplysninger 

fra Forsvaret om deres fremtidige planer vedrørende Sjælsmark Kaserne, ligesom der også manglede 

oplysning fra udlændingemyndighederne om ansøgningen er første skridt hen imod at omdanne 

Sjælsmark Kaserne til permanent anneks for centret på den tidligere Sandholm Kaserne.  

 

Da Hørsholm Kommune så sent som i 2007 drøftede fremtiden for Sjælsmark Kaserne, var der bred 

politisk enighed om, at vi ikke ønskede byfortætning i området, men ønskede, at området skulle 

udlægges til rekreative områder, og at eventuelle nyere bygninger på kaserneområdet skulle 

genbruges til erhvervsmæssige formål. I overensstemmelse med den holdning har Hørsholm Kommune 

ikke foretaget investeringer i udbygning af infrastrukturen i området. Der er således hverken cykelstier 

eller fortorve, hvilket formentlig også var årsag til den tragiske påkørsel af en ung afghaner i 

nærheden af Sjælsmark ultimo 2011. Når det gælder den fremtidige anvendelse af Sjælsmark Kaserne, 

bakker Venstre fortsat op om beslutningen fra 2007, og finder at Hørsholm Kommune bør arbejde for, 

at denne realiseres.  

 

Såfremt der er enighed om midlertidigt at fortsætte og eventuelt også udvide 

udlændingemyndighedernes aktiviteter på Sjælsmark, må der stilles krav om, at staten betaler de 

nødvendige infrastrukturudgifter, som kan gøre det tilstrækkeligt sikkert for beboerne at færdes i 

området. Naboerne skal ligeledes aktivt inddrages i en sådan beslutning. Venstre kan her og nu støtte 

en midlertidig forlængelse af beslutningen om indkvartering af ca. 80 uledsagede børn men ikke en 

permanent omdannelse af Sjælsmark til asylcenter. Og det skal i givet fald aftales, at der er tale om en 

midlertidig beslutning, og at man når dispensationen udløber om to år arbejder hen mod 

gennemførelsen af beslutningen af 2007. 

 

      


