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Referat fra møde i Holbæk Natur- og Miljøforum  
25. august 2020 kl. 17.00 – 20.30 

Mødested: Multihuset, Holbæk Fælled  
 

Dagens tema: FN’s Verdensmål 13 – Klimaindsats, Verdensmål 3 – sundhed og trivsel  
 

Velkommen og præsentationsrunde  
John Harpøth bød velkommen og blev suppleret af Frank Lykke (Cyklistforbundet) og Carsten Lambrecht 
(Danmarks Naturfredningsforening) vedr. dagens tema. 
Deltagerne præsenterede sig. 

 

Holbæk Kommunes strategiske energiplan 
Lotte Højgaard, leder af Erhverv, Plan og Miljø, Holbæk Kommune, fremlagde indhold og forløb af 
processen med udarbejdelsen af den strategiske energiplan. Den strategiske energiplan har været i høring 
henover sommeren, og der er i øjeblikket en hvidbog over høringssvarene under udarbejdelse. Den endelig 
vedtagelse af den strategiske energiplan er dagsordenssat til Kommunalbestyrelsens møde d. 23. 
september 2020. Man kan finde alle de relevante dokumenter omkring den strategiske energiplan på 
www.holbaek.dk/energi  

 

Holbæk Kommunes arbejde med mobilitet  
Marie Jørgensen, konsulent i sekretariatet for Vækst og Bæredygtighed, Holbæk Kommune, redegjorde for 
administrationens arbejde frem imod en strategi for grøn mobilitet i Holbæk Kommune, og uddybede hvad 
begrebet ”mobilitet” dækker over. Processen sættes i gang i efteråret 2020.  

 
Oplæg fra planlægningsgruppen med afsæt i dagens tema 
Planlægningsgruppen havde udvalgt følgende verdensmål som ramme for drøftelsen: 
Verdensmål nr. 3 (sundhed og trivsel), nr. 7 (bæredygtig energi) og nr. 13 (klimaindsats).  
 
Frank Lykke fra Cyklistforbundet holdt oplæg om cyklisme som en sundhedsfremmende mulighed 
for at styrke den fossilfri transport både i arbejds- og fritidslivet.  
 
Carsten Lambrecht orienterede om status på fredningerne på hhv. 

o Orø  
o Tempelkrog Nord 

Holbæk Kommune har tilkendegivet opbakning til fredningen. Lejre Kommune 
valgte ikke at tilkendegive opbakning. 

o Holbæk Fælled 
Der er en plejeplan på vej. Den forventes klar i september 2020. 

 

Kommunen orienterer  
John Harpøth fortalte om:  
 

http://www.holbaek.dk/energi
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Nye anlægsopgaver ifm. Corona 
Som en del af en samlet erhvervspakke for at mindske de negative konsekvenser af nedlukningen 
besluttede kommunalbestyrelsen at fremrykke en række anlægsopgaver. 
Herunder:  

• Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver af kommunale bygninger. 

• Vedligeholdelse af veje, fortove, stier og trafiktekniske anlæg. 

• Trafiksikkerhedsprojekter 

• Naturprojekter og havnebad. 
o Herunder: Holbæk Fælled, Istidsruten, Vandhuller på Orø, Naturpleje i Kalvemosen, 

Reparation og vedligeholdelse af fugletårne, Reetablering af belægninger på Fjordstien, 
Jyderupstien m.fl., Pleje af fortidsminder, Skilte på national cykelrute, Inventar til 
eksisterende stiruter. 

Klimakommune plus 
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Holbæk Kommune skal være Klimakommune Plus i samarbejde med 
Danmarks Naturfredningsforening.  
VI har allerede være ”almindelig” klimakommune i flere år, og nu sætter vi yderligere skub på ved at gå 
efter tre særlige indsatsområder, hvor der skal sættes forpligtende mål: 

• Klimatilpasning 

• Grønne indkøb  

• Økologisk drift og mad 

DK2020-samarbejdet 
Kommunalbestyrelsen har besluttet at søge optagelse i DK2020-samarbejdet i den ansøgningsrunde, der 
åbner i oktober 2020, såfremt der findes midler til det i budgettet for 2021.  
DK2020-samarbejdet har kørt i et år for 20 udvalgte kommuner i samarbejde mellem Realdania og Concito. 
Nu er samarbejdet udvidet til også at omfatte KL og de fem regioner under overskriften ”DK2020 for hele 
Danmark”, hvor alle kommuner får mulighed for at søge.  
Formålet med samarbejdet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner, der definerer, 
hvordan kommunerne opnår CO2-neutralitet senest i 2050.  
Planerne skal omfatte alle sektorer inden for kommunernes geografiske område, 
DK2020-samarbejdet kan give os et stærkt netværk og adgang til erfaringer fra mange andre kommuner 
 

Klimasamarbejdsaftale med Transportministeriet 
Holbæk Kommune har indgået en forpligtende klimasamarbejdsaftale med Transportministeriet.  
I samarbejdsaftalen forpligter vi os på i de kommende år at omstille busserne i den kollektive transport til 
fossilfri brændsler eller el, og vi forpligter os på at omstille den kommunale bilflåde tilsvarende.   

 

Fastlæggelse af næste møde – udvælgelse af verdensmål og nedsættelse af planlægningsgruppe  
Næste møde afholdes 9. februar 2021. Mødested og -tidspunkt fastlægges af planlægningsgruppen. 
Planlægningsgruppen består af Anna Luckenbach fra Grøn Ungdom og Varsten Lambrecht fra Danmarks 
Naturfredningsforening.  
Foreløbigt valg af verdensmålsramme for mødet er: mål 14: Livet i havet og emnet Affaldssortering, der 
favnes af flere forskellige verdensmål.  
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Ansøgning om medlemskab fra Holbæk Ålav  
Holbæk Ålav har ansøgt om at blive optaget som medlem i Natur- og Miljøforum. Ansøgningen 
behandles på mødet. 
Ansøgningen blev godkendt, og Holbæk Ålav optages som medlem i Natur- og Miljøforum. 
 

Punkter fra medlemmerne 
Keld Harbo (Friluftsrådet) orienterede om Foreningen Holbæk Dyrehave: 
Foreningens formål er at afsøge mulighederne for at etablere en egentlig dyrehave med de 
eksisterende hjorte i det område, som tidligere omfattede Holbæk Naturskole, suppleret med de 
omkringliggende markarealer.  
 
Jens Müller (Destination Sjælland) orienterede om det nye turismesamarbejde: 
Destination Sjælland er destinationsselskabet for Sjællands Vestkyst, som dækker Holbæk, 
Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner. Destination Sjælland har til formål at udvikle 
turismen og markedsføre destinationen som paraplyorganisation for turisterhvervene og de 5 
kommuner. 
 

Eventuelt  
Grøn Ungdom opfordrer til en fælles indsats i forbindelse med World Clean-up Day 19. september 
2020. Kontakt kan ske gennem Grøn Ungdoms facebook-gruppe. 
 


