
 

 

 

 

 

 

REFERAT – MØDE I HOLBÆK NATUR- OG MILJØFORUM 

Mødested og dato:  

Kanalstræde 2, kantinen  

4300 Holbæk  

26. november 2019 kl. 16.30 – 20.30 

DAGENS TEMA: FN’S VERDENSMÅL 13 – KLIMAINDSATS 

Velkommen og præsentationsrunde v. John Harpøth, Signe Sitarz og Solvejg Jakobsen 
John Harpøth bød velkommen og opfordrede til en præsentationsrunde, da der var nye 

deltagere til stede. 

Planlægningsgruppen bestående af Solvejg Jakobsen og Signe Sitarz præsenterede herefter 

kort dagens tema: FN’s 13. verdensmål – Klimaindsats. 

Holbæk Kommunes strategiske energiplan  

v. Karin Peschardt, Plan og Byg, Holbæk Kommune 
Karin Peschardt fortalte om arbejdet med at udforme en strategisk energiplan for Holbæk 

Kommune. Den strategiske energiplan har til formål at skabe en fælles tilgang til kommunens 

grønne omstilling, og den skal muliggøre dialogen om den grønne omstilling på flere niveauer. 

Strategien skal favne både de ikke fysiske tiltag (transport, optimering, mv), fysiske anlæg 

(solceller, vindmøller, biogas) og understøtte og opfordre til borgerdrevne initiativer 

(udskiftning af olie- og gasfyr, ændrede forbrugsvaner mv). 

Den endelige strategiske energiplan skal foreligge før sommer 2020, hvor den skal godkendes 

politisk.  

Deltagerne på mødet lavede gruppearbejde, hvor de drøftede hvilke muligheder, hensyn, 

konflikter og udfordringer de ser i forbindelse med etablering af anlæg i det fysiske miljø ud fra 

deres medlemsorganisationers perspektiv. De forskellige input fra gruppearbejdet tages med i 

den videre proces med den strategiske energiplan. 

Oplæg fra planlægningsgruppen med afsæt i dagens tema 

Oplæg om historikken omkring klimadagsordenen både i international og lokal kontekst v. Solvejg Jakobsen (Grønt Råd) 

Solvejg Jakobsen tegnede de store linjer fra Brundtland-rapporten til Natur- og Miljøforums 

virke i dag under overskriften ”Hvad laver vi egentlig her?”  
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Oplæg om World Clean-Up Day v. Signe Sitartz (Grøn Ungdom Holbæk) 

Signe Sitarz fortalte om baggrunden for at Grøn Ungdom Holbæk var opstået og hvilke 

aktiviteter, de sætter i gang for at skabe opmærksomhed omkring klimadagsordenen i Holbæk 

Kommune. Et eksempel på Grøn Ungdoms arbejde var World Clean-up Day i september.  

Carsten Lambrecht bemærkede, at DN afholder en national affaldsindsamling i marts eller 

april, og der var stemning for at organisationerne på tværs skulle koordinere en indsats i den 

forbindelse. 

Orientering fra kommunen v. John Harpøth 

Klimakommune 

Holbæk Kommune har indgået en ny aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være 

klimakommune. Den nye aftale løber frem til 2025, og Holbæk Kommune har med aftalen 

forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med minimum 3% årligt frem til da. I den nyligt 

indgåede budgetaftale for 2020-2023 har Kommunalbestyrelsen desuden tilkendegivet, at 

Holbæk Kommune skal arbejde for at blive Klimakommune Plus, hvilket vil føje yderligere 

kriterier til arbejdet med at reducere kommunens klimaaftryk.  

Biodiversitet i grøftekanterne – udmøntning af naturpolitikken 

Som et led i arbejdet med at udmønte naturpolitikken, som Natur- og Miljøforum har været 

med til at udarbejde, har Holbæk Kommune iværksat arbejdet for en omlægning af driften af 

grøftekanter. Det sker på udvalgte strækninger, der bliver udtaget som artsrige vejkanter, 

hvor driften tilpasses til at fremme den eksisterende biodiversitet eller fremme den potentielle 

biodiversitet. Det påtænkes at opsætte skiltning, der indikerer de artsrige vejkanter. 

Strækningerne er endnu ikke endeligt udvalgt, men det vil de blive i nærmeste fremtid. 

Skarresø – opfølgning på orienteringen på seneste møde  

v. Morten Marcher, Natur, Miljø og Vand, Holbæk Kommune 

Morten Marcher fortalte, at Holbæk Kommune i øjeblikket er i dialog med Kalundborg 

Kommune om den nuværende skærmning af havørnene i Skarresø. Holbæk Kommune har 

modtaget henvendelser fra borgere, der oplever den nyetablerede skærmning som 

begrænsende i forhold til deres sejlads på søen. Holbæk Kommune har lagt op til at evaluere 

den nuværende model efter en periode, og afventer svar fra Kalundborg på dette. Natur- og 

Miljøforum orienteres, når der er sket mere i sagen. 

Udvalget for Klima og Miljø har desuden et møde med de pågældende borgere i området i 

januar måned. 

Fishing Zealand v. Anne-Grete Sørensen, Visit Holbæk 
Anne-Grete Sørensen fra Visit Holbæk havde bedt om at give en orientering om Fishing 

Zealands aktiviteter, særligt med fokus på de naturplejeindsatser, der ligger i regi af 

samarbejdet. Baggrunden for oplægget var, at der ikke i 2020 er afsat midler i kommunens 

budget til at fortsætte i samarbejdet.   



 

 

 

 

 

Godkendelse af revideret kommissorium for Holbæk Natur- og Miljøforum 
Som aftalt på mødet i juni blev et forslag til nyt kommissorium fremlagt for Natur- og 

Miljøforum. Der blev stillet enkelte ændringsforslag, som er indarbejdet i den reviderede 

udgave, der kan findes på www.holbaek.dk.  

Fastlæggelse af næste møde – udvælgelse af verdensmål og nedsættelse af 

planlægningsgruppe 
Næste møde afholdes 26. maj 2020 kl. 17.00-20.30.  

Planlægningsgruppen består af: 

• Mathilde Freyberg, Grøn Ungdom Holbæk 

• Frank Lykke, Cyklistforbundet 

• Carsten Lambrecht, Danmarks Naturfredningsforening 

Planlægningsgruppen udvælger verdensmål/tema for det kommende møde under 

planlægningen. 

Eventuelt 
John Harpøth orienterede om:  

• Borgermøde i Tølløse Dyrehave 23. november vedr. nyt naturplejeprojekt som skal 

skabe mere biodiversitet i den nordlige del af Tølløseskoven, Dyrehaven. Det vil ske ved 

at lade få, fredelige kreaturer afgræsse skoven og engen langs åen året rundt. 

• Tempelkrog Nord vil blive udbudt til salg af Naturstyrelsen, som har stået for 

omlægningen til våd- og naturområde. De tidligere lodsejer, som blev eksproprieret i 

forbindelse med omlægningen, vil have forkøbsret på jorden. Danmarks 

Naturfredningsforening vil rejse en sag om fredning af området, og ønsker opbakning til 

dette. John Harpøth nævnte muligheden for at Holbæk Kommune sammen med Lejre 

Kommune kan købe arealet. Holbæk Kommune drøfter muligheden for at erhverve 

arealet samt opbakning til fredning med Lejre Kommune. 

• KMU har godkendt at Holbæk Kommune fortsat driver kommunens arealer med 

pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, selvom dette medfører en ekstra omkostning på den del 

af renholdet af kommunen. Denne meromkostning tages fra den øvrige renholdsindsats 

– specifikt fra affaldsopsamling. 
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