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Formål:  

Holbæk Kommune arbejder strategisk og målrettet for at skabe grøn omstilling, modvirke 
årsagerne til klimaforandringerne og sikre biodiversiteten i kommunen.  

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at reducere udledningen af CO2 i hele 
Holbæk Kommune med 70 pct. i 2030, og i DK2020-samarbejdet arbejder kommunen 
henimod at blive CO2-netural i 2050 og dermed opfylde målet i Paris-aftalen. Samtidig er 
der sat flere projekter i gang, som styrker biodiversiteten i kommunen. 

De politiske mål kan kun realiseres i samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og 
organisationer, der alle må bidrage til at løfte opgaven. 

Natur- og Miljøforum er et forum, der har til formål at skabe handling, give sparring og 
medvirke til realisering af de mange indsatser, der skal styrke klimaindsatsen, realisere 
kommunens klimamål og samtidig sikre kommunens natur og biodiversitet.  

Natur- og Miljøforum vil arbejde at søge løsninger med tværgående hensyn og koordinerede 
helheder samt arbejde for lokal opbakning og engagement.  

 

 

Natur- og Miljøforums sammensætning:  
Forummet er sammensat på tværs af interesser og brugerflader med det sigte for øje at 
kunne nå så stor og sammensat gruppe af interessenter som muligt, for på den måde at sikre 
bred forankring af indsatserne.   
 
På møderne deltager medlemmer fra Klima- og Miljøudvalget. I de tilfælde hvor 
dagsordenen lægger op til tværgående temaer, der vurderes at have relevans for andre 
politiske udvalg, inviteres de til at sende en repræsentant.  
 
Medlemsorganisationerne, bestående af en række interessegrupper/organisationer, kan hver 
udpege et medlem og en suppleant til Natur- og Miljøforum. En oversigt over 
medlemsorganisationerne og deres repræsentanter findes som bilag til kommissoriet. 
Medlemsorganisationernes repræsentant eller suppleant forventes at deltage regelmæssigt i 
forummets for at opretholde kontinuitet. 
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Øvrige organisationer og interessegrupper, der har en medlemsbase eller et aktivitetsniveau, 
som gør, at de er væsentlige for arbejdet med klima, natur og miljø i hele Holbæk 
Kommunes geografi eller generelle natur- og miljørelaterede spørgsmål, kan søge om 
optagelse i forummet, hvorefter deres ansøgning behandles på et møde. Det kan også være 
relevant at invitere andre organisationer med på enkelte møder eller som nye faste 
medlemmer. 
 
Organisationerne beslutter selv, hvordan de udpeger deres repræsentant og hvor længe 
denne skal sidde i forummet. Medlemmerne skal være bosiddende i Holbæk Kommune.  
 
Holbæk Kommunes administration fastsætter mødernes indhold og indkalder til møder eller 
arrangementer i forummet på tidspunkter, der understøtter kommunens strategiske 
klimaindsatser og indsatser for natur og biodiversitet. 
 

 

 

Rammer:  
Dagsorden sendes ud 7 dage før mødeafholdelse. Ønsker til dagsorden skal være Holbæk 
Kommune (stilet til kontaktperson for forummet) i hænde senest 14 dage før mødet 
afholdes.  
 
Holbæk Kommune fastsætter mødets form. Mødekadencen er ikke fast. 
 
Natur- og Miljøforum er et dialogforum. Der træffes ikke beslutninger, der juridisk eller 
ressourcemæssigt binder kommunen, enkeltpersoner eller de involverede 
organisationer/interessegrupper. Der afholdes derfor heller ikke afstemninger om de enkelte 
emner, der er til debat.  
 
Der udarbejdes en kortfattet opsamling af møderne. Opsamlingen udsendes til deltagerne og 
lægges på kommunens hjemmeside.  
 
Holbæk Kommune afholder udgifterne til møderne.  
 
Natur- og Miljøforums kommissorium og forretningsorden kan tages op til revision efter 
behov.   
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BILAG: 

Medlemsliste (alfabetisk efter organisation) 

Organisation 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Sportsfiskerforbund 

Dansk Cyklist Forbund 

Dansk Ornitologisk Forening 

Dansk Skovforening 

Destination Sjælland 

Friluftsrådet 

Grøn Ungdom Holbæk  

Grønt Råd Holbæk 

Holbæk Ålav 

Naturstyrelsen 

Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening 

Vandværksforum 

VKST 

 

 


