
 

 

Referat framøde i Holbæk Natur- og Miljøforum 23. august 2022 
23. august 2022 kl. 16.00- 18.00 

Mødested: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, mødelokale 22 

 

Deltagere: Karen Clausen (Udvalget for Klima, Miljø og Natur), Allan Nielsen (DOF-Holbæk), (Dansk 

Skovforening), Knud Nielsen (Danmarks Sportsfiskerforbund), Caroline Seehusen (Friluftsrådet), Solvejg 

Jakobsen (Grønt Råd Holbæk), Frank Lykke (Dansk Cyklist Forbund), Carsten Lambrecht (Dansk 

Naturfredningsforening, Holbæk), Merete Gertz (Nordvestsjællands Naturhistorisk Forening), Charlotte 

Nielsen (Udvalg for Klima, Miljø og Natur), Kurt Næsted (Udvalg for Klima, Miljø og Natur) 

Fra Holbæk Kommune: Erik Kjærgaard, Kasper Enevoldsen, Lotte Højgaard, Maj Hafstrøm, Camilla Wikke 

 

Dagens tema: Klimastrategien Holbæk 2050 og Strategi for klimatilpasning 
 

Pkt. 1:  Behandling af ansøgning om optagelse af Holbæk Jægerråd. 

Holbæk Jægerråd har ansøgt om optagelse. Natur- og Miljøforum skal tage stilling til 

anmodningen. 

Beslutning: Forum gerne vil vide mere om foreningen, hvordan er de tilknyttet 

landsorganisationer, hvor mange medlemmer samt en uddybende begrundelse for ønske om 

medlemskab. Derfor skal foreningen inviteres til næste møde, inden der tages endelig stilling 

til medlemskab 

 

Pkt. 2:  Behandling af Destination Sjællands ønske om at udtræde af Holbæk Natur- og 

Miljøforum. 

Destination Sjælland har anmodet om at udtræde af Holbæk Natur- og Miljøforum. 

Anmodningen behandles. 

Beslutning: taget til efterretning. Hvis muligt vil forum gerne have en begrundelse for hvorfor 

Destination Sjælland har valgt at udtræde 

 

Pkt. 3:  Holbæk Kommunes klimastrategi ”Holbæk 2050” og strategien for klimatilpasning. 

 Administrationen præsenterer klimastrategierne, som efterfølgende drøftes. 

 Klimastrategien Holbæk 2050 findes her 

 Strategi for klimatilpasning findes her 

https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/baeredygtig-omstilling/klimastrategien-holbaek-2050/
https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/baeredygtig-omstilling/strategi-for-klimatilpasning/


 

 

- Natur og Miljøforum fik en præsentation af Holbæk 2050 og havde i forlængelse heraf 

dialog om nedenstående. 

- Der spørges til, om der er politisk opbakning til at lave en fælleskommunal 

klimatilpasningsløsning ved Rørvig/Hundested. Formand samt administration oplyste, at 

mulighederne er afsøgt hos de relevante nabokommuner, men der er for nuværende ikke 

tværkommunal opbakning til en fælles løsning. 

- Dialog om hvordan den kommende fjernvarme i Holbæk by skal produceres, herunder 

hvilke energikilder fjernvarmen skal baseres på.   

- Der efterspørges mere vejledning til de lokalområder/borgere som ligger udenfor 

fjernvarmeområder og hjælp til at komme i gang med lokale løsninger. 

- Ønske om, at der arbejdes med solceller på kommunale bygninger samt at der planlægges 

for kobling af energiformer (fx solceller og vindmøller på samme areal) 

- Drøftelse om udtagning af lavbundsjord og skovrejsning, herunder drøftelse af at indtænke 

tilgængelighed for gangbesværede mv. 

- Ønske om større fokus på etablering af cykelstier 

- Interesse for at spille en rolle i det videre arbejde med implementering af Holbæk 2050. 

 

Pkt. 4: Evt. 

- Ønsker møde i november 2022. Administrationen sørger for indkaldelse til mødet. 

- Potentielle emner til næste møde 

o Interesse for yderligere info om vådgøring (særligt fokus på Ulkestrup Lyng) 

o Danmarks Naturstier – info om projektet og hvordan det kan udvikles i Holbæk 

▪ (Johan Husfeldt hos Friluftsrådet kunne være mulig oplægsholder. 

Friluftsrådet hjælper gerne med tilrettelæggelse af dette mødepunkt) 


