
Referat for møde i Natur- og Miljøforum 
Tirsdag d. 4. juni 2019, kl. 16.30 – 20.30 i Jyderup 
 
16.30 kaffe og Velkommen v. John Harpøth 
  
16.40 Præsentationsrunde 
Alle deltagere fortalte deres navn og hvilken forening/organisation de repræsenterer. 
 
16.45 Optagelse af ny gruppe 
Grøn Ungdom tilføjes som medlem af Natur- og Miljøforum, de tilføjes oversigten over medlemmer i 
kommissoriet. Flere gav udtryk for at det er positivt at Grøn Ungdom Holbæk har lyst til at deltage i Natur- 
og Miljøforum. 
Der var en kort drøftelse af hvilke krav til organisering der skal stilles til nye grupper der gerne vil være en 
del af Natur- og Miljøforum.  
Konklusionen var at administrationen forbereder et forslag til ændring i kommissoriet til næste møde. 
Således at proceduren for optagelse af nye interessentgrupper i Natur- og Miljøforum, er beskrevet i 
kommissoriet. 
 
16.50 Udmøntning/evaluering af naturpolitikken ’Adgang til Naturoplevelser’ 
Bente Meehan og Sarah Grundtvig fortalte om de konkrete projekter der arbejdes med i administrationen, i 
relation til naturpolitikkens overordnede temaer Beskyttet natur, Hverdagsnatur og Naturperler. 
 
Nye naturplejeindsatser v. Bente Meehan 
Bente fortalte om de projekter der er blevet prioriteret på baggrund af en politisk bevilling. Projekterne 
omhandler tiltag der styrker den beskyttede natur og truede arter.  
Formidlingsskilte i naturen v. Sarah Grundtvig 
Sarah fortalte om de formidlingsskilte om natur og kulturhistorie som Holbæk Kommune har opsat flere 
steder i kommunen, og viste det skilt der fornyelig er blevet sat op ved Hovstien i Kvarmløse, samt det der 
er på vej til Tølløseskovene.  
Status på den frivillige naturpleje v. Bente Meehan 
Bente fortalte om et nyt kogræsserlaug, der har stor betydning for det lokale fællesskab i Holbæk Vest, ved 
højskolen og Ladegårdsparken. Samt det vellykkede grejtrailertræf, hvor dem der bruger kommunens 
grejtrailer mødes og udveksler erfaringer. 
Status på faciliteter til friluftsliv v. Bente Meehan 
Bente fortalte om kommende projekter med faciliteter til friluftsliv, bl.a. at der kommer en shelterplads på 
Fjordstien ved Mårsø, hvor der også bliver landingsplads for kajakker, samt om den opgradering der er sket 
af shelterpladsen i Åmosen, lidt uden for Jyderup. Bente fortalte også om processen omkring Skellingsted 
Friluftsområde, og arbejdet med at stedet bliver attraktivt for mange forskellige friluftslivsbrugere. 
 
Det var muligt at tage naturpolitikken med hjem i printet udgave, men flere efterspurgte også politikken 
digitalt. Det blev aftalt at Sarah sender naturpolitikken på mail til alle medlemmer, samt hvor den kan 
findes på kommunens hjemmeside. Naturpolitikken og link er fremsendt til medlemmerne umiddelbart 
efter mødet. 
 
Karen Thestrup vil gerne se den rapport der er lavet tilbage i 2010, med gennemgang af de fortidsminder, 
primært gravhøje, hvor bl.a. naturværdierne er vurderet. Dette fremsendes til forummet så snart der er et 
digitalt kort klar, så registreringerne kan kobles med det enkelte fortidsminde. 
 



Behovet for en revision af naturpolitikken tages op på næste møde, når medlemmerne og deres bagland 
har nærstuderet politikken. 
 
 
17.30 FN’s Verdensmål – forslag om at verdensmålene skal danne grundlag for de kommende møder i 
NMF v. Solvejg Jakobsen (Grønt Råd) og Frank Lykke Hansen (Dansk cyklist forbund) 
 
Solvejg præsenterede ideen og fortalte om hvorfor hun syntes det var en god ide. Solvejg foreslog desuden 
at Natur og Miljøforum kunne invitere Mogens Lykketoft til Holbæk Kommune, som et offentligt 
arrangement, hvor interesserede kan købe billetter til. Der var ikke umiddelbart opbakning til dette, 
hvorfor der ikke arbejdes videre med det i første omgang. Karen Thestrup og Mads Young kunne fortælle at 
Holbæk Kommune har købt sig ind i en Oplysningskampagne om verdensmålene i 2019 i Holbæk 
Kommune. Der kommer 6 pop ups om verdensmålene i løbet af 2019. Sarah sender mere info ud om dette 
efter mødet. 
 
Gruppearbejde - hvilke verdensmål og prioritering v. Sarah Grundtvig 
Der blev arbejdet konstruktivt med de 17 verdensmål i de 3 grupper. Grupperne drøftede de verdensmål 
som de mente var vigtige i natur- og Miljøforum sammenhæng, og prioriterede dem, med henblik på hvad 
der er det vigtigste at Natur- og miljøforum har fokus på fremadrettet. 
De tre grupper udvalgte følgende verdensmål: 
Gruppe 1: 
13 Klimaindsats 
17 Partnerskaber for handling 
15 livet på land 
11 Bæredygtige byer og lokalsamfund 
 
Gruppe 2: 
13 klimaindsats 
4 kvalitetsuddannelse 
11bæredygtige byer og lokalsamfund 
12 ansvarligt forbrug 
7 bæredygtig energi 
6 rent vand og sanitet 
14 livet i havet 
15 Livet på land 
 
Gruppe 3 
Havde alle verdensmålende i spil, men fremhævede især: 
13 Klimaindsats 
3 sundhed og trivsel 
  
 
Aftensmad kl. 18.30-19.00  
 
19.00 FN’s Verdensmål – Opsamling og drøftelse 
Alle tre grupper fremlagde deres 1. prioritet, og alle 3 grupper havde peget på verdensmål nr. 13 
Klimaindsats som 1. prioritet. Det blev derfor besluttet at næste mødes tema bliver klimaindsats. Der kom 
flere forslag til konkrete emner indenfor det overordnede emne klimaindsats, bl.a.: 

• Uddannelse og oplysning til borgerne, -hvad kan jeg selv gøre i min hverdag for klimaet 



• Affald og genbrug– smarte løsninger og formidling 
• Klimavenlig produktion i landbrug og skovbrug (sammenhæng til 12 ansvarligt forbrug og 

produktion) 
• CO2 reduktion – nå mål inden 2030 
• Undervisning - Børn og skole 
• Olielandsbyer – opvarmning i de små byer 
 

Det bliver de to interessegrupper der melder sig til at planlægge mødet der sammen med administrationen 
finder ud af hvilke konkrete emner mødet kommer til at omhandle, indenfor verdensmålet; klimaindsats. 
Signe Sitarz fra Grøn Ungdom Holbæk og Solvejg Jakobsen fra Grønt Råd, meldte sig til 
planlægningsgruppen. Administrationen inviterer til opstartsmøde efter sommerferien. 
 
Mads fortalte, i relation til snakken om affald, at Holbæk Kommune netop er startet op på et projekt, hvor 
der skal igangsættes affaldssortering internt i kommunens egne institutioner, skoler, forvaltninger mm. 
  
19:30 Kommunen orienterer 
 
Maglesø-sagen v. Bente Meehan 
Bente orienterede om de mange sager i forbindelse med Maglesø 

• Den offentlige adgang til stierne, der er beskyttet af naturbeskyttelsesloven 
• Ekspropriationen af stien 
• Lokalplanen for fastholdelse af offentlig virksomhed i stueetagen på Maglesøvej 6, Traktørstedet, 

der pt. er på vej til politisk behandling som endelig vedtagelse 
• Samt udarbejdelsen af en plejeplan for det fredede område som kan understøtte vedligeholdelsen 

af stierne rundt om Maglesø. 
 
Sejladsbestemmelserne på Skarresø – status og kort drøftelse v. Michael Tranekjær Jensen 
 
Michael orienterede om status på sejladsforbudsgrænsen i Skarresø, som længe ikke har været markeret i 
søen. Grænsen er til for at beskytte det ynglende havørnepar på Magleholm. En lokalgruppe har rejst 
sagen, fordi de mener, at placeringen af sejladsforbudsgrænsen er for restriktiv og sagtens kunne laves på 
en anden måde, så den stadig kan beskytte det ynglende havørnepar og samtidig åbne mere op for det 
lokale friluftsliv på Skarresø, som er en af Jyderups attraktioner. 
Sagen blev drøftet kort, og flere grupper viste interesse for problemstillingen. 
Konklusionen blev at administrationen i samarbejde med Kalundborg Kommune behandler lokalgruppens 
forslag om alternativ placering af sejladsforbudsgrænsen med inddragelse af relevante interessenter og 
orientering af KMU 
 
 
20:15 Næste møde 
Mødedato for efteråret er torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 16.30 – 20.30.  
Hvem melder sig til at hjælpe med at planlægge mødet? 
Signe Sitarz fra Grøn Ungdom Holbæk og Solvejg Jakobsen fra Grønt råd meldte sig under punktet om FN’s 
verdensmål. 
  
Evt. 
  
20.30 Tak for i aften 
 


