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Holbæk	Kommunes	Naturpolitik	var	i	offentlig	høring	fra	d.	3.	oktober	-	3.	november	2017

Arbejdet	med	politikken	er	i	gangsat	af	Udvalget	for	Klima	og	Miljø.	
Natur-og	Miljørforum	har	deltaget	i	udarbejdelsen	af	Naturpolitikken.	Der	er	blevet	afholdt	workshops	på	to	møder	i	
forummet.	Der	blev	afholdt	offentligt	dialogmøde	om	naturpolitikken	d.	19.	juni	2017

Holbæk	Kommunes	Naturpolitik	er	endelig	vedtaget	på	byrådsmøde	xx.xx			Politikken	har	været	i	offentlig	hørring	i	
perioden	xx.xx	-	xx.xx	
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Velkommen //

Velkommen
Holbæk	Kommune	har	spurgt	borgere,	der	lige	er	flyttet	til	kommunen,	hvad	der	har	mest	
betydning	for	dem	i	hverdagen	–	et	helt	entydigt	svar	på	dette	er	naturen.	I	lighed	med	
Holbæks borgere svarer danskere over hele landet i en undersøgelse fra Realkreditrådet, at 
nærhed	til	naturen	har	langt	den	højeste	prioritet,	når	der	skal	købes	bolig.
Danske	og	internationale	undersøgelser	viser,	at	naturen	spiller	en	stor	rolle	for	sundhed,	
livskvalitet	og	trivsel.	Nærheden	til	naturoplevelser	har	derfor	en	stor	værdi	for	borgerne	i	
Holbæk	Kommune.
Det	tyder	på,	at	det	er	vigtigt	for	en	kommune	som	Holbæk,	der	byder	på	mange	landskabelige	
og	naturmæssige	oplevelser,	at	arbejde	på	at	styrke	de	kvaliteter	der	gør,	at	vi	er	attraktive	
som	bosætningskommune.	Hvis	vi	arbejder	på	at	højne	naturværdier	og	mulighederne	
for	at	opleve	dem,	vil	vi	kunne	tilbyde	attraktive	rammer	for	de	borgere	der	allerede	bor	
i	kommunen,	og	være	attraktive	for	børnefamilien	i	København,	der	gerne	vil	tættere	på	
naturen.

Denne	politik	er	en	1.	generationspolitik,	der	kan	udbygges	hvis	der	opstår	behov	for	dette.

John Harpøth
Viceborgmester	og	Formand	for	Udvalget	for	Klima	og	Miljø

Velkommen //

Hagested	Engsti

Indledning
Naturpolitikken	beskriver	en	lang	række	af	tiltag	og	ting	man	kunne	gøre	for	at	forbedre	
adgangen	til	naturen	og	landskabet,	skabe	flere	naturværdier,	og	ikke	mindst	fortælle	noget	
mere	om	de	mange	steder	der	findes	i	Holbæk	Kommune.	Tiltag	der	kræver	ressourcer	og	
midler.	Ressourcer	og	midler	der	pt.	ikke	er	afsat.
De	forskellige	tiltag	der	er	beskrevet	i	denne	politik	bliver	derfor	kun	til	noget	hvis	der	afsættes	
midler	og	ressourcer,	samt	at	der	er	frivillige	der	vil	løfte	arbejdet.
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Målsætning
Naturen	udgør	et	strategisk	aktiv	for	Holbæk	Kommune,	hvis	potentiale	langt	fra	er	udnyttet	
i	dag.	Nærhed	til	natur	har	betydning	for,	hvor	danskerne	køber	bolig,	og	her	er	tilflyttere	i	
Holbæk	Kommune	ingen	undtagelse.	Samtidig	spiller	naturen	og	brugen	af	denne	en	stor	rolle	
for	sundhed,	livskvalitet		og	trivsel.	Det	er	naturpolitikkens	formål	at	sætte	fokus	på,	at	øget	
adgang	og	kendskab	til	de	natur-	og	landskabskvaliteter,	Holbæk	Kommune	allerede	består	
af,	prioriteres.	Dette	vil	understøtte	kommunens	vækst	indenfor	bosætning,	turisme	og	lokal	
udvikling	i	fremtiden.	Det	lokale	initiativ	blandt	borgere,	organisationer	og	virksomheder	skal	
være	den	bærende	kraft	i	arbejdet	med	at	synliggøre	de	naturområder,	der	ligger	i	Holbæk	
Kommune.	Naturværdierne	skal	bruges	i	markedsføringen	af	Holbæk	Kommune	som	et	godt	
sted	at	bo	og	besøge.

Holbæk Kommune vil, gennem dialog og samarbejde med lokale borgere, 
lodsejere, erhvervsliv, organisationer og andre aktører, styrke de steder, der 
findes i vores natur og landskaber, og muligheden for at oplevele dem.

Velkommen // Velkommen //
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Hvad	mener	vi	med	natur	
Hvad	mener	vi,	når	vi	bruger	ordet	natur?	Det	er	meget	forskelligt	fra	menneske	til	menneske,	
hvad	vi	betragter	som	natur.	I	denne	politik	har	vi	et	bredt	syn	på	natur.	Naturen	er	både	de	
beskyttede	biotoper,	kysten	og	skovene,	det	åbne	kulturlandskab	og	vejrabatterne,	det	er	
samtidig	også	parken	inde	i	byen,	en	samling	af	træer	på	torvet	eller	en	plantekumme	i	gaden.	
Det	er	alle	de	steder	udenfor,	som	vi	bruger	i	vores	fritid,	og	som	betyder	noget	for	vores	
livskvalitet	og	sundhed.

Naturen	i	Holbæk	Kommune	er	samtidig	også	mange	af	vores	kulturmiljøer;	landsbyen,	godset	
med	have	og	skov,	luftmeldeposten	med	udsigt	over	landskabet,	og	Brorfelde	observatoriet	på	
toppen	af	bakken.	De	steder	der	som	en	samlet	helhed	af	bygninger	og	omgivelser,	fortæller	
noget	om	os	som	mennesker,	og	sammenhængen	til	det	landskab	og	den	natur	vi	er	en	del	
af.	Steder	hvis	historie	kan	være	den	fortælling,	der	skal	fremhæves	for	at	styrke	den	lokale	
identitet	og	synliggøre	stedet.

Vi har alle forskellige syn på hvad natur er, men vi kan alligevel godt være fælles om 
at værdsætte de mange steder udenfor, som vi alle deler og sætter pris på.

Velkommen // Velkommen //Velkommen // Velkommen //

Hvordan	bruger	vi	naturen
Alt	efter	om	vi	skal	lufte	hunden,	lege	efter	skole,	eller	på	skovtur	med	familien,	bruger	vi	
naturen	på	forskellige	måder.	Når	vi	skal	lufte	hunden	efter	arbejde,	er	det	vigtigt	at	vi	kan	
komme	ud	og	gå	en	tur	tæt	på	hvor	vi	bor.	Det	samme	gælder,	hvis	vi	skal	cykle	eller	løbe	
en	tur	efter	aftensmaden	for	at	få	motion.	Den	nære	natur	er	afgørende	for	vores	sundhed	
og	trivsel,	viser	flere	undersøgelser.	Og	det	er	også	denne	umiddelbare	nærhed	til	natur	og	
grønne	områder,	der	har	betydning	for,	hvor	vi	vælger	at	bosætte	os.	I	Holbæk	Kommune	vil	
vi	gerne	værne	om	muligheden	for	friluftsliv	både	til	hverdag	og	i	weekenderne.	Med	denne	
naturpolitik	vil	vi	sætte	fokus	på	at	styrke	kendskabet	og	adgangen	til	de	naturoplevelser,	som	
Holbæk	Kommune	allerede	byder	på.

Vi har valgt at skelne mellem hverdagsnatur og naturperler, for at afspejle den måde vi bruger 
naturen	på.	Dertil	kommer	den	særligt	lovmæssigt	beskyttede	natur,	som	har	fået	sit	eget	
særskilte	afsnit.

Hverdagsnatur //

Naturperler //

Beskyttet	natur //
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Hverdagsnatur	er	de	naturoplevelser,	der	ligger	tæt	på	vores	hverdagsliv.	Det	kan	være	
rundturen	fra	landsbyen	ad	stien	langs	markerne	til	den	lille	skov	og	hjem	igen,	eller	det	kan	
være	den	grønne	plæne	inde	i	byen	med	æbletræer	og	bistader.	Det	er	de	steder,	som	vi	
bruger	i	hverdagen,	fordi	de	netop	ligger	i	kort	afstand	fra,	hvor	vi	bor.	Hverdagsnaturen	er	
allerede	derude,	men	ofte	ved	man	ikke,	at	den	er	der,	fordi	der	ikke	er	skilte,	der	fortæller	
det.	Andre	gange	mangler	der	en	lille	stump	trampesti,	for	at	forbinde	en	rundtur.	Det	kan	
også være, at den grønne plet i byen ville få mere værdi, hvis man plantede æbletræer og 
frugtbuske	og	lagde	gamle	træstammer,	børnene	kunne	lege	på.

Fælleden og Knudskov i Holbæk er eksempler på hverdagsnatur, hvor der er mange 
muligheder	for	naturoplevelser	tæt	på,	hvor	man	bor.	Ligeledes	giver	havnen	og	Fjordstien	i	
Holbæk	mulighed	for,	at	rigtig	mange	kan	komme	ned	og	opleve	vandet	og	kysten.	I	Jyderup	
giver	Skarresø	og	stierne	i	de	talrige,	omkringliggende	skove,	mulighed	for	naturoplevelser	
meget	tæt	på	byen.	I	Tølløse	er	der	forbindelse	til	Tølløse	Skov	(Dyrehave	og	Nederskov)	via	
eksisterende	markveje	fra	Tølløse	Slot	og	det	nye	plejehjem.	I	mange	af	de	mindre	byer	er	der	
også	gode	muligheder	for	at	opleve	naturen	og	landskabet,	via	markvej	og	trampestier.	Men	
ofte	er	der	ingen	skilte,	der	viser	mulighederne,	og	måske	har	private	lodsejere	sat	skilte	op,	
hvor der står ‘adgang forbudt’ og ‘privat’, hvorfor mange bliver usikre på om det er i orden at 
færdes	på	vejen.

Hverdagsnatur // Hverdagsnatur //

Ridning	er	tilladt	
på	veje	og	stier	i	det	

åbne land medmindre 
ejeren	forbyder	det.

HVERDAGSNATUR//
Færdsel	i	det	åbne	land

Den	 største	 del	 af	 Danmark	 er	 landbrugsland	 med	
marker,	 græsningsarealer,	 markstier	 m.m.,	 som	 for	 det	

meste	er	privatejede.	Overalt	skal	man	tage	hensyn	til	naturen,	
landbrugsproduktionen	 og	 til	 den	 private	 ejendomsret	 samt	
respektere	 de	 skilte,	 man	 møder	 på	 sin	 vej.	 Det	 er	 tilladt	 at	 gå	
og	 cykle	 på	 veje	 og	 stier	 i	 det	 åbne	 land.	 Ejeren	 har	 dog	 lov	 til	 at	
forbyde	 færdsel,	 hvis	 den	 er	 til	 væsentlig	 gene	 for	 privatlivets	 fred,	
for	 produktionen	eller	 for	 dyre-	 og	plantelivet.	 På	private,	 udyrkede	
arealer	,	der	ikke	er	indhegnede,	må	man	færdes	til	fods	fra	kl.	6.00	
til	solnedgang,	og	kun	tage	ophold	i	en	afstand	af	mindst	150	m	fra	
bygninger.	Der	 er	også	 adgang	til	 indhegnede,	udyrkede	arealer,	

hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind 
gennem låger, stenter og lignende, og hvis der ikke er skiltet 

mod	adgang.

Se	mere	i	naturbeskyttelseslovens	kap.4,	eller	
spørg kommunen hvis du er i tvivl

Hensynsfuld	færdsel
Når du færdes i det åbne land og i naturområder 
er	det	ofte	på	privatejet	jord	og	sammen	med	andre	
mennesker.	Husk	at	vise	hensyn	til	dyr,	planter	og	andre	

mennesker.
Det	 er	 altid	 en	 god	 ide	 at	 være	 i	 god	 dialog	med	de	
lodsejere	som	ejer	jorden	hvor	du	færdes.	Hvis	man	er	
flere	om	at	tage	kontakt	er	det	ofte	lidt	nemmere,	og	
flere	kan	få	gavn	af	de	aftaler	der	bliver	indgået.

Husk	at	det	altid	er	en	god	ide	
at have sin hund i snor når du 
færdes	i	det	åbne	land.

Husk	at	hundeloven	altid	er	
gældende på kommunens 
grønne	områder.

Husk at dit skrald ikke hører 
hjemme i naturen

Hav	din	
hund	i	snor

Tag dit affald 
med dig hjem
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HVERDAGSNATUR//

I	Holbæk	Kommune	vil	vi	have	mere	adgang	til	den	nære	natur	og	det	åbne	land	(også	
bylandskabet),	og	vi	vil	have	flere	naturværdier	i	den	nære	natur.	Den	nære	naturoplevelse	
er	afgørende	for	menneskers	sundhed	og	trivsel.	Mulighederne	for	at	komme	ud	i	naturen	
og	det	omkringliggende	landskab	er	attraktivt	for	tilflyttere	og	har	dermed	betydning	for	
bosætningen	i	Holbæk	Kommune.	Samtidig	er	kendskabet	og	tilknytningen	til	det	landskab	
man	bor	i,	med	til	at	understøtte	den	lokale	identitet	og	stolthed.

Øget	adgang	til	naturen	og	landskabet	skal	ske	ved	at	informere	om	adgangsregler,	dialog	og	
frivillige	aftaler	med	lodsejerne.	Holbæk	Kommune	vil	med	denne	naturpolitik	informere	og	
øge	opmærksomheden	på	mulighederne	for	lokalt	at	lave	rekreative	stier	i	nærområderne	
både	i	byerne	og	det	åbne	land.	Det	er	det	lokale	initiativ	og	engagement,	der	primært	skal	
arbejde	for,	at	adgangen	til	naturen	og	naturværdierne	i	den	nære	natur	skabes.	Holbæk	
Kommune vil arbejde for at informere om mulighederne og hjælpe med faglig viden, samt 
indgå	i	dialog	med	lokale	borgere,	lodsejere	og	andre	aktører,	omkring	frivillige	aftaler	om	
adgang	og	skiltning.

Hverdagsnatur //Hverdagsnatur //

Vi vil

H
VO

RD
AN

?

dialog og samaRbejde

FRivilligHed og lokale akTøReR

FoRmidling

lokal synligHed

naTURvæRdieR på kommUnale 
aRealeR

biomasse i gRøFTekanTeRne

naTUR i byUdviklingen

‘Alle borgere i Holbæk 
Kommune skal kunne 

komme ud i naturen, uden 
at behøve at starte bilen’ 
(borger på dialogmøde)
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Grejtraileren	 er	
en mobil udstyrsbase for 

frivillig	sti-	og	naturpleje	-	en	lukket	
trailer med indhold af kvalitetsværktøj 

og	 -maskiner,	 som	 du	 gratis	 kan	 låne	
som	 frivillig.	 Udstyret	 kan	 bruges	 i	 alle	
slags områder – det eneste krav er, at der 
skal	 være	 offentlig	 adgang.	 Se	 mere	 på	
kommunens hjemmeside under ‘Holbæk 

i	Fællesskab’.

EKSEMPLER	//

Hverdagsnatur //

Vi	har	samlet	en	række	eksempler	på	hverdagsnatur		i	Holbæk	Kommune.

I	Gislinge	har	
Gislingelauget	med	hjælp	

fra Holbæk Kommune, lavet 
en folder med 5 forskellige  ruter 
i	området.	Der	er	fem	forskellige	

ruter	med	hver	deres	tema	og	længde.	
Ruterne er beskrevet med tekst og fotos 

og et kort hvor ruten er indtegnet

I Hagested blev 
der på naturens dag 

2016	 plantet	 20	 frugttræer	 v.	
‘Grydebanken’.	 Den	 lokale	 natur-

børnehave	 hjalp	 til	 og	 hjælper	 fortsat	
de	voksne	frivillige	med	at	passe	træerne.	
Stierne	 i	 Hagested	 plejes	 ligeledes	 af	
frivillige.	Flere	steder	er	der	opsat	kort	som	
viser	 de	 ruter	 der	 findes	 i	 byen	 og	 ude	
i	 det	 åbne	 land,	 der	 bl.a.	 fører	 ud	 til	

broen	over	lammefjordskanalen.

Hverdagsnatur //

I landsbyen Soderup er de gået 
sammen om at skabe et udendørs 

mødested, Kildebo. De har ved hjælp af 
fondsmidler opført et hus med opbevaringsrum 

og overdækket terrasse. De har plantet 
æbletræer som de i fællesskab skal passe og pleje. 

De har opsat bistader, så de kan høste honning. 
og der er plads til meget mere. De har både fået 

et sted at mødes og noget at mødes om, og 
de har fået flere naturværdier midt inde i 

landsbyen.

På	Fjordgården	v.	Holbæk	
fjord	har	Holbæks	Haver	til	Maver	

base.	Her	kan	skoler	og	institutioner	
opleve	den	økologiske	drift	med	dyr	
og	afgrøder	og	sammenhængen	til	

naturen.

I Jyderup har Jyderup 
Højskole	været	 initiativtagere	

til	 et	 projekt,	 de	 kalder	 det	
grønne	 parcelhus.	 I	 en	 have	 midt	
i	 Jyderup	 centrum	 har	 de	 åbnet	
havelågen og inviteret folk ind for 
at	få	inspiration	til	at	lave	mere	

natur	i	deres	egen	have.

I	 Ugerløse	 står	 kirken	 og	
menighedsrådet bag projektet 

Ugerløse	 Kirkeskov.	 Skoven	 er	
etableret	 lige	 nord	 for	 Ugerløse	 by,	
og bliver dermed en bynær skov med 
forkus	 på	 rekreative	 oplevelser.	 På	
sigt bliver der muligvis også en 

naturlegeplads	i	skoven.
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Hverdagsnatur //Hverdagsnatur //

dialog & samaRbejde
Adgangen	til	naturen	og	landskabet	skal	baseres	på	dialog	og	frivillige	aftaler	med	lodsejere.	
Dialogen	indledes	af	lokale	aktører,	der	vil	forbedre	de	lokale	muligheder	for	at	færdes	i	
landskabet	og	naturen.	Holbæk	Kommune	støtter	op	om	initiativet	og	hjælper	med	faglig	
sparring	og	viden.	Lokale	stier	og	grønne	områder	plejes	af	frivillige	lokale	kræfter,	bl.a.	ved	
hjælp	af	Holbæk	Kommunes	grejtrailer	og	evt.	samarbejdsaftaler	med	det	lokale	erhvervsliv.	
Formidling	af		de	steder	og	ruter,	der	allerede	findes,	og	de	nye,	der	laves	aftaler	om,	
er	afgørende	for	kendskabet	og	dermed	brugen.	Mulighederne	bør	være	synlige	både	i	
landsbyen	og	på	nettet,	f.eks.	på	sociale	medier,	for	at	blive	brugt.	Dette	vil	også	betyde	at	de	
lokale	naturoplevelser	er	synlige	for	potentielle	tilflyttere	og	besøgende.	Man	kan	søge	om	
økonomisk	støtte	til	stier	flere	steder,	bl.a.	som	‘spor	i	landskabet’,	se	mere	på	siden	http://
www.spor.dk/.	Der	kan	også	være	kommunale	puljer	at	søge.

FRivilligHed og lokale akTøReR
Stier	og	grønne	områder	plejes	af	lokale	borgere	i	fællesskab.	Ved	at	øge	kendskabet	og	
opmærksomheden på mulighederne i Holbæk Kommunes grejtrailer, er det målet at endnu 
flere	frivillige	borgere,	end	der	allerede	er	i	dag,	får	lyst	til	i	fællesskab	at	pleje	stier	og	natur	i	
deres	egne,	nære	naturområder	og	stier.
Viden,	om	hvordan	vi	får	flere	naturværdier	(flere	arter	mm.)	ind	i	vores	nære,	grønne	
områder,	udveksles	og	formidles	i	et	samarbejde	mellem	relevante	organisationer,	
kommunens	administration,	institutioner,	lodsejere,	haveejere	mm.

FoRmidling
Hverdagsnaturen	skal	bruges	af	flere	og	blive	tydelig	for	flere.	De	mange	tilbud	og	steder,	som	
kan	opleves	i	kommunens	natur	og	landskaber,	kan	formidles	i	en	form	for	digital	platform,	
på	kommunens	hjemmeside	og/eller	de	sociale	medier.	Information	om	stier,	oplevelser,	
faciliteter,	historiefortælling,	arrangementer	mm.	bør	samles	ét	sted,	således	at	både	lokale	
borgere	og	turister	kan	bruge	den	samme	information,	og	blive	klogere	på	det	sted,	de	er	en	
del	af	eller	besøger.	Platformen	baseres	på	deling	og	lokalt	kendskab.

lokal synligHed
Hverdagsnaturen	skal	være	tydelig	lokalt.	Mange	lokalområder	er	allerede	opmærksomme	
på	at	de	nære	rekreative	muligheder	er	vigtige	i	forhold	til	bosætning,	og	den	daglige	glæde	
ved	at	leve	i	lokalområdet.	Nogle	steder	deler	man	allerede	viden	om	mulighederne	for	at	
opleve	den	lokale	natur	på	de	sociale	medier.	Mulighederne	bør	være	mere	tydelige	både	i	
virkeligheden	og	på	nettet,	samt	synlige	for	potentielle	tilflyttere.

naTURvæRdieR på kommUnale aRealeR 
og lignende aRealeR

Der	bør	gives	mulighed	for	plads	til	natur	og	biodiversitet	i	driften	af	kommunens	områder,	
hvor	dette	er	hensigtsmæssigt.	Der	gives	herved	plads	til	mere	diversitet	og	artsrigdom	-	
herunder	flere	forskellige	planter,	insekter	og	dyr.	Driften	af	kommunale	grønne	områder	løses	
allerede	mange	steder	med	mere	naturnære	løsninger	end	tidligere.	Men	der	findes	fortsat	en	
del grønne arealer i byerne, der fremstår med meget få arter, og hvor store arealer med græs 
måske	slås	oftere	end	nødvendigt.	Arealer	som	sagtens	kunne	gro	mere	vildt	og	indeholde	
flere	forskellige	arter.	Det	er	vigtigt	at	understrege,	at	der	ikke	er	tale	om	alle	kommunens	
grønne	arealer,	udelukkende	områder	der	med	fordel	kunne	have	et	mere	ekstensivt	udtryk.	
Der	er	fortsat	mange	steder,	hvor	områdets	særlige	karakter	er	betinget	af	et	højt	plejeniveau,	
og	hvor	tætklippet	græs	og	få	arter	er	et	element	i	denne	karakter.	Disse	områder	skal	vi	
til	stadighed	have	i	byerne,	således	at	vores	byer	fremstår	med	et	varieret	tilbud	af	grønne	
områder	med	forskellige	udtryk.	En	forsøgsordning,	hvor	man	etablerer	et	samarbejde	mellem	
de	lokale	brugere,	der	måtte	være	til	et	givent	grønt	område,	og	den	driftsenhed	der	plejer	
området,	vil	måske	kaste	nyt	lys	over	hvad	området	skal	kunne.	Et	eksempel	kunne	være	
de	indhegnede	regnvandsbassiner,	der	ligger	i	udkanten	af	mange	byer.	Kunne	disse	f.eks.
anvendes	til	græsning	med	et	par	geder?	eller	en	lokal	fælles	hønsegård?

biomasse i gRøFTekanTeRne
Grøftekanterne	i	Holbæk	Kommune	bliver	slået	regelmæssigt	for	at	sikre	oversigtsforhold	i	
trafikken.	Det	er	dog	ikke	alle	steder	at	det	er	nødvendigt	at	slå	mere	end	en	gang	årligt.	Ved	
at	lade	sig	inspirere	af	principperne	for	høslæt	i	den	lysåbne	natur,	kunne	grøftekanterne	
blive	naturmæssigt	mere	interessante.	Man	slår	som	regel	høslæt	1-2	gange	om	året	(forår	
og	sensommer),	og	tager	høet	med	sig,	for	derved	at	udpine	jorden	til	fordel	for	større	
artsrigdom	(før	i	tiden,	for	at	bruge	høet	som	foder).	Det	er	vigtigt	for	et	godt	resultat,	at	
afklippet	fra	grøftkanterne	bliver	taget	med	væk.	Kunne	afklippet	bruges	i	produktionen	af	
biomasse,	og	derved	blive	en	ressource	frem	for	affald?	Der	eksperimenteres	i	øjeblikket	på	
landsplan,	med	at	udvikle	teknologi	til	netop	dette	formål.	De	steder	hvor	det	er	vigtigt	for	
oversigtsforhold	og	dermed	trafiksikkerhed	at	slå	oftere,	fortsættes	denne	drift.

naTUR i byUdviklingen
Ved	nye	boligudviklingsområder	og	anden	byudvikling	inspireres	udviklere	til	at	bevare	og	
indarbejde	den	eksisterende	natur,	adgangen	til	den	og	til	at	indtænke	nye	naturværdier	
i	projekterne.	På	den	måde	skabes	der	nye	boligområder,	hvor	naturen	er	helt	tæt	på	
borgernes	hverdagsliv,	og	bliver	en	naturlig	del	af	byens	rum.	Det	vil	være	oplagt	her	at	
indtænke	klimatilpasningsløsninger	og	rekreative	værdier	når	der	laves	ny	natur.	Regnvand	
kan	håndteres	lokalt	ved	at	efterligne	våde	levesteder	i	forhold	til	beplantning	og	den	jord	der	
bruges	(næringsværdi,	surhedsgrad,	struktur	mv.).	Ved	at	efterligne	naturlige	våde	levesteder,	
er	der	mulighed	for	at	regnvandsløsningerne	kan	blive	til	nye	levesteder	for	vilde	dyr	og	
planter.	Dette	kunne	kombineres	med	byrumsmøbler	eller	træningsrekvisiter	der	kan	tåle	
vand.
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Frivillige i en  
landsby går sammen 

om	at	pleje	en	trampesti	ud	
til	en	mindre	skov	efter	aftale	

med	lodsejerne.

Hverdagsnatur //

Naboerne til 
en lille grøn plet i byen 

går sammen om at plante 
frugttræer og bærbuske mm., og 

plejer stedet i samarbejde med Vej 
og Park og den nærtliggende cafe

Hverdagsnatur //

FREMTIDSSCENARIER	//
Herunder	er	givet	en	række	forenklede	scenarier	som	eksempler	på,	hvordan	man	kan	udvikle	
adgangen	til	hverdagsnaturen.

Lokale	i	en	mindre	by	går	sammen	
om at lave mere natur på den grønne 

plæne	 midt	 i	 byen.	 Enkelte	 områder	 i	
plænen  slås kun en gang årligt,  udvalgt 
opvækst af træer og buske skånes, og der 
spredes	 frø	 fra	vilde	planter	 fra	nærområdet.	
Der	vælges	planter	med	blomster	og	frugter,	

som	er	til	glæde	for	insekter	og	fugle

Den	 lokale	 skole	 etablerer	
i samarbejde med lokale familier, 

skolehaver med bærbuske og æbletræer 
i	 et	 egnet	 	 område	 tæt	 ved	 skolen.	 F.eks.	

ved boldbanerne, eller den grønne plet i 
byen.	Haverne	bruges	 i	undervisningen	og	 som	
aktivitet	i	SFO’en.	I	sommerferien	står	familierne	
og	de	børn	der	er	i	SFO	for	pasningen,	og	høsten.	
Haverne skaber liv for planter og dyr, en lærerig 
proces	for	børnene,	og	et	lokalt	mødested.

Lokale	 ildsjæle	
ser	potentialet	 i	at	 forbinde	

eksisterende markveje i området 
omkring landsbyen, sådan at der 

skabes	 en	 sammenhængende	 rundtur.	
Der	 tages	 kontakt	 til	 lodsejere,	 for	 at	 lave	
aftaler	 omkring	 skiltning.	 Skiltene	 gør	 det	
nemt	at	finde	vej.	Rutens	 længde	markeres	

på	skiltene,	aht.	brugeroplevelsen.

Der gives plads til 
at vilde arter og selvsåede 

blomster kan etablere sig flere 
steder, inde midt i byerne. det vilde 
udtryk bliver på den måde en del af 

bybilledet. den landsækkende kampagne 
‘Vild med vilje’, kan bruges til at formidle 

formålet. 
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Naturperler	er	de	naturoplevelser,	der	har	karakter	af	attraktioner.	De	vil	ofte	være	større	
sammenhængende	områder	med	en	veldefineret	identitet	og	høj	naturmæssig	kvalitet	
og/eller	kulturhistorisk	fortælling.	Holbæk	Kommune	rummer	mange	naturperler.	Det	er	
steder	som	Brorfelde,	Naturpark	Åmosen,	Maglesø,	Isefjorden,	Orø,	Udby	Vig		m.	Bognæs	
og	Hønsehals	skov,	de	mange	godser,	Skarresø,	Kongens	Møller,	Jyderup	skovene,	Audebo	
Pumpestation,	Fælleden	i	Holbæk	og	mange	flere.

Naturperlerne	har	både	en	høj	værdi	for	borgerne	i	kommunen,	der	skal	på	udflugt	i	
weekenden,	men	de	har	i	høj	grad	også	en	værdi	for	turismen	i	kommunen	og	de	erhverv,	der	
lever	af	turisme	og	af	at	sælge	oplevelser.

Naturperler //

NATURPERLER	//
naturperler //

Tuse Enge 

Løvenborg	Slot

Skarresø

Audebo	pumpestation

Udby	Vig	m.	Hønsehals	
og Bognæs skov

Isefjorden

Orø

Fælleden

Fjordstien

Brorfelde

Naturpark Åmosen

Jyderup skovene

Maglesø

Kongens møller
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NATURPERLER	//
Naturperler //

Naturperlerne i Holbæk Kommune skal være velkendte blandt samtlige borgere i Holbæk 
Kommune,	og	gøre	os	attraktive	for	turister	og	turisterhverv.	
Vi	skal	fortælle	om	de	bedste	steder	vi	har	i	Holbæk	Kommune.	Turismeorganisationer,	
lokalområder	og	lokale	turismeerhverv,	såsom	B&B,	gårdbutikker,	campingpladser,	
cykelværksteder,	restauranter	og	cafeer,	skal	i	endnu	højere	grad	samarbejde	om	at	formidle	
de	muligheder,	der	findes	i	Holbæk	Kommune.	På	den	måde	vil	alle	aktører	opleve	effekter	af	
den	fælles	indsats	og	samarbejdet.	Det	kan	f.eks.	være	at	samarbejde	om	at	udbyde	samlede	
oplevelsesture,	som	f.eks.	cykel-pakketure,	fisketure	og	vandre-pakketure	indenfor	bestemte	
geografiske	områder	eller	tematiske	fortællinger.	De	forskellige	attraktioner,	det	lokale	
engagement,	den	lokale	viden,	og	lokale	service	‘stationer’	kunne	indgå	som	en	del	af	en	
samlet	stærkere	oplevelse.
Turistorganisationen	VisitHolbæk	varetager	allerede	i	dag	formidling	af	naturperlerne	og	
naturoplevelser	i	Holbæk	Kommune	på	deres	hjemmeside.	Hjemmesiden	henvender	sig	
dog	først	og	fremmest	til	besøgende	og	turister.	Men	informationerne	og	inspirationen	på	
hjemmesiden	er	i	lige	så	høj	grad	relevant	for	borgere	og	tilflyttere,	der	vil	opleve	det	sted,	
de	bor,	og	lære	alle	de	gode	steder	at	kende,	der	findes	lige	uden	for	døren.	På	den	måde	kan	
vores	naturperler	i	endnu	højere	grad	også	fungerer	som	naturoplevelser	i	hverdagen.

Vi vil

naturperler //
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samaRbejde mellem akTøReR

lokal Udvikling

FoRmidling

Fortællingerne om 
vores naturperler skal 
være tydelige for både 
borgere, kommende 
borgere, turister og 

besøgende.

Brorfelde	Observatorium
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EKSEMPLER	//

Naturperler //Naturperler //

Vi har samlet en række eksempler på, hvordan naturperlerne formidles i 
Holbæk	Kommune,	samt	hvordan	flere	aktører	går	sammen	om	at	løfte		
stedernes	synlighed	og	kvalitet.

ORØ	-	ISEFJORDENS	PERLE
Orø	er	en	naturperle	i	Holbæk	Kommune,	
der	tiltrækker	mange	sommerhusgæster	

og andre besøgende hele året, særligt om 
sommeren.	Orø	har	sin	egen	hjemmeside	med	

mange	oplysninger	om	mulighederne	på	øen.	Her	
kan	man	downloade	et	brugervenligt	kort	over	øen,	
få	introduktion	til		OrØguiden,	samt	orientere	sig	
i	de	oplevelser	og	arrangementer,	Orø	byder	på.	
Her	er	alt	fra	trampestier,	friluftsaktiviteter	og	
lokalhistorie	til	spisesteder,	overnatning	og	

events.	

DE	SJÆLLANDSKE	ALPER
Brorfelde	Observatorium	er	i	samarbejde	
med	lokale	kræfter,	i	gang	med	at	starte	en	

forening	ved	navn	Alpelys	Forum.	Foreningen	har	til	
formål	at	formidle	viden	til	turister	og	besøgende	om	

Brorfelde	og	omegn,	defineret	ved	Tølløses	og	Jernløses	
gamle	kommunegrænser.	Ligeledes	er	det	foreningens	

formål	at	igangsætte	og	understøtte	aktiviteter,	
projekter	og	tiltag	til	gavn	for	foreningens	medlemmer,	

erhvervslivet, lokalområdets seværdigheder og 
særpræg

ISTIDSRUTEN
Istidsruten	er	en	200	km	lang	

cykelrute,	der	går	gennem	5	kommuner	og	
4 oplevelsesområder i det nordvestsjællandske 
istidslandskab.	Istidsruten	giver	både	turister	og	

fastboende mulighed for at komme rundt på en sund 
og	hurtig	måde	til	spændene	oplevelser	gennem	det	

særlige sjællandske landskab, hvor man overalt kan se 
spor	fra	istiden.	Undervejs	kan	man	lære	om	og	opleve	

både	natur,	kultur,	naturvidenskab,	flora	og	fauna,	dyreliv	
m.v.	Langs	ruten	byder	lokale	foreninger,	virksomheder,	

ildsjæle og frivillige ind med historier, oplevelser og 
ture.	Projektet	er	stadig	i	en	undersøgelses/opstarts	

fase,	og	er	afhængig	af	puljemidler	fra	fonde.

TURLANDET	
TUSE	NÆS

Det	lokale	initiativ	‘Turlandet	Tuse	Næs’ 
arbejder	for	at	give	flere	mennesker	mulighed	
for	at	opleve	Tuse	Næs.	Det	gøres	ved	samlet	at	

fortælle de lokale historier og etablere spændende 
ture	i	Tuse	Næs	mangfoldige	natur	og	landskab.	Der	
er i den forbindelse etableret et samarbejde mellem 
en	lang	række	lokale	producenter,	gallerier,	kunstnere,	

spisesteder,	musiksteder	og	naturorganisationer,	
samt	det	lokale	forum.	Det	er	bl.a.	lykkedes	

gruppen at få Tuse Næs som selvstændig 
lokalitet på Visit Holbæks hjemmeside, 

for dermed at blive mere synlig for 
turister.

naturperler //naturperler //

VISITHOLBÆK
VisitHolbæks hjemmeside byder på 

informationer	og	links	til	bl.a.	de	mange	
naturperler og naturoplevelser, man kan 
opleve	i	Holbæk	Kommune.	Hjemmesiden	

henvender	sig	primært	til	besøgende	og	turister,	
men kan i lige så høj grad anvendes af borgere 

i	Holbæk	Kommune.	En	tilsvarende	side	
målrettet	borgere	i	Holbæk	Kommune	ville	
gøre	de	samme	attraktioner	og	oplevelser	

mere	tilgængelige	og	synlige	for	de	
lokale ‘turister’
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markedsføringen	udadtil	i	forhold	til	bosætning	og	turisme.	Men	udfordringen	er	hvordan	man	
gør	det,	og	at	gøre	det.	Naturperlerne	i	det	lokale	område	bør	være	tydelige	og	nærværende	
både	i	landsbyen	og	på	internettet.	Det	kan	f.eks.	være	i	form	af	skilte	i	byen,	kunstinstalation	
på	torvet,	eller	fotoudstillinger	i	tomme	butiksruder.	Naturperlerne	er	ofte	steder	der	fortæller	
helt	særlige	og	stedsspecifikke	historier	om	det	lokale	landskab	og	historien	der	knytter	sig	
dertil.	Naturperlerne	kan	derfor	være	identitetsskabende	for	lokalområdet,	hvis	de	synliggøres	
og	formidles.

FoRmidling /bøRn & Unge
Natur-	og	kulturhistorisk	formidling	af	vores	naturperler	skal	være	tilgængelig	for	turister	og	
borgere,	og	bidrage	til	en	dybere	forståelse	af	vores	fælles	natur	og	historie.	Nogle	steder	
er	der	opsat	informationstavler,	hvor	de	vigtigste	natur	og	kulturhistoriske	fortællinger	er	
formidlet.	De	fysiske	skilte	har	stor	værdi,	fordi	de	bare	er	der,	og	man	lige	kan	se	på	dem,	
og	orientere	sig.	De	kan	evt.	kombineres	med	digitale	formidlingsløsninger.	Her	vil	det	være	
nærliggende	at	kombinere	med	den	indsats	der	er	nævnt	under	‘synlighed’.	Formidlingen	er	
særlig	vigtig	i	forhold	til	børn	og	unge.	Inddragelse	af	naturperlerne	i	undervisningen	og	legen	
på	skoler	og	i	institutioner	er	vigtig.	Vores	børn	og	unge	skal	være	bevidste	om	de	rigdomme	
naturen	byder	på	og	fra	et	tidligt	tidspunkt	lære	at	passe	på	den.	Formidling	og	undervisning	
baseres	primært	på	frivillighed,	fondsmidler,	og	erhvervsmæssigt	udbud.	Dette	gøres	allerede	i	
dag,	den	digitale	platform	‘skolen	i	virkeligheden’	er	et	godt	eksempel	på	denne	tilgang.

synligHed
Naturperlerne	i	Holbæk	Kommune	skal	være	synlige	for	både	turister	og	lokale	borgere.	De	
mange	naturoplevelser	i	Holbæk	Kommune	skal	formidles	på	en	samlet	digital	platform.	
Information	om	attraktioner,	ruter,	oplevelser,	faciliteter,	historiefortællinger,	arrangementer	
mm.	samles	et	sted,	således	at	både	lokale	borgere	og	turister	kan	bruge	den	samme	
information	og	blive	klogere	på	det	sted	de	er	en	del	af.	Visit	Holbæks	hjemmeside	tilbyder	
allerede	denne	formidling,	primært	henvendt	til	turister.	Mange	lokale	foras	hjemmesider	
tilbyder	også	dette.	I	nogen	grad	tilbyder	Holbæk	Kommunes	hjemmeside	også	viden	
om	naturperlerne.	Ved	at	etablere	et	samarbejde	omkring	den	digitale	formidling,	kunne	
turistforeningen,	Holbæk	Kommune	og	lokale	fora	sammen	udvikle	en	optimal	formidling	
af	naturoplevelser	(og	andre	oplevelser)	til	både	turister	og	lokale	borgere.	Der	er	også	
efterspørgsel	på	fysiske	kort	til	at	printe	ud	og	tage	med	sig	på	turen.	Kortene	behøver	ikke	
nødvendigvis at være profesionelle kort, blot at de formidler de steder og ture som man kan 
opleve	det	givne	sted.	Som	eksempel	har	præsten	på	Tuse	Næs	tegnet	et	kort	over	Tuse	Næs,	
der	var	populært	blandt	de	turister	der	fik	det	tilbudt	på	turistkontoret.	Det	er	vigtigt	at	der	
både	er	fokus	på	den	nyeste	digitale	formidling,	samtidig	med	den	fysiske	formidling,	som	kort,	
foldere	og	infoskilte.

samaRbejde mellem akTøReR
For at udvikle oplevelsesturismen yderligere i Holbæk Kommune, kunne der etableres 
netværk	mellem	turistorganisationer,	turisterhverv	(attraktioner,	B&B,	busselskaber,	spise-	og	
overnatningsteder,	kunstnere	og	kunsthåndværkere,	oplevelseserhverv	mm.),	samt	lokale	fora	
i	lokalområderne.	Netværkene	kunne	sammensættes	indenfor	et	givent	geografisk	område	
eller	tema.	Samarbejdet	ville	kunne	sikre,	at	Holbæk	Kommune	fortsat	kan	udvikle	tilbud	om	
attraktive	oplevelsesture,	for	besøgende	og	turister,	samt	ikke	mindst	for	borgere	i	Holbæk	
Kommune.	Målet	er	at	flere	af	vores	naturperler	og	oplevelsen	af	dem,	bliver	udbudt	som	
en del af sammenhængende oplevelsesture, hvor de nævnte samarbejdspartnere har hver 
deres	rolle	i	den	samlede	tur.	Professionel	viden	om	turisme,	lokal	stedsspecifik	viden	og	lokal	
servicemæssig	kvalitet	og	stolthed	skal	forenes,	og	samlet	give	unikke	og	uforglemmelige	
naturoplevelser	i	Holbæk	Kommune.

lokal Udvikling
Naturperlerne	bør	være	tydelige	og	nærværende	lokalt.	Mange	lokalområder	er	allerede	
opmærksomme	på,	at	naturen	og	de	fortællinger,	som	lokalområdet	rummer,	er	vigtige.	
Naturperlerne	er	en	vigtig	brik	i	udviklingen	af	lokalområdets	styrke	og	identitet,	samt	H
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NATURPERLER	//
Naturperler //Naturperler // naturperler //naturperler //

FISHING	ZEALAND
er	et	ambitiøst	samarbejdsprojekt	

omkring	fiskeri	på	hele	sjælland.	Danmarks	
Sportfiskerforbund,	adskillige	kommuner	på	Sjælland	
og	Øerne	og	frivillige	lystfiskere	arbejder	sammen	

med	lokale	virksomheder	og	turistorganisationer	om	
at	udvikle	bæredygtig	lystfisketurisme	og	forbedre	
fiskemuligheder	i	hele	regionen.	Projektet	er	til	stor	
fordel	for	lystfisketurismen	og	lokal	erhvervsvækst,	

men	også	for	miljøet	og	lystfiskerne.	Derudover	er	der	
stort fokus på formidling og inddragelse af børn og 

unge i arbejdet for at forbedre vandmiljøet og i 
fiskeri	som	fritidsaktivitet.	Der	tilbydes	bl.a.	

undervisningsforløb	om	havørreder	til	
skolerne.
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Udvikling af et 
undervisningsforløb om 

inddæmningen af lammefjorden, 
i et samarbejde mellem lokale skoler, 

Audebo pumpestation og Lammefjordens 
Dige- og pumpelaug. Undervisningen berører 

fag som: natur og teknik, historie, samfundsfag, 
biologi og friluftsliv Audebo Pumpestation 
arbejder på at udvide stedets åbningstider 
og udvikle stedets attraktionsværdi. Stedet 

har et stort potentiale som besøgsmål i 
sammenhæng med Istidsruten og Geopark 

Odsherred.

FREMTIDSSCENARIER	//
Her	er	givet	en	række	forenklede	scenarier	som	eksempler	på,	hvordan	man	kan	udvikle	
adgangen	og	kendskabet	til	naturperlerne.

busselskaber udbyder i 
samarbejde med visitHolbæk 

rundture i Holbæk til turister fra 
krydstogtskibe i København/Helsingør. 

Her besøges Andelslandsbyen Nyvang og 
et landsbysamfund med gårdbutikker og 

kunsthåndværkere. lokale viser landsbyen 
frem og byder på kaffe i forsamlingshuset. 

Turen kunne markedsføres som ‘Andelstiden 
på landet’, og udvikles i samarbejde med 

nyvang, lokale fødevareproducenter 
og landsbysamfund.

1

1. Mårsø Plejecenter
2. Hagested Kirke
3. Audebo havecenter
4. Audebo pumpestation
5. Lammefjordsdæmnin-

gen
6. EUC Nordvestsjælland
7. Hørby Kirke
8. Lyngholm Landsted
9. Tuse Næs Plantage
10. Tuse Næs Frugthave
11. Hørby Forsamlingshus
12. Hotel Hørby Færgekro
13. Hørby Havn
14. Tuse Næs Kunsthånd-

værk
15. Galleri Aurora
16. Tuse Næs Hallen, 

Idrætspladsen, Ridehal, 
Ridebane og Tennis-
bane

17. Tuse Næs Brandstation 
(Falck)

18. Udby Kirke
19. Dagli’ Brugsen Tuse 

Næs
20. Huset på Næsset
21. Udby Skole (Katrine-

dalskolen afdeling 
Udby)

22. Kulturhuset Udby For-
samlingshus

23. Troldemosen
24. Tuse Næs Børnehave
25. Tuse Næs Gårdmosteri
26. Marsmanden

Oldtidsminder og andre 
seværdigheder se næste 
side. Æblerovsruten se 
forrige side.
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Der	udarbejdes	
fysiske kort over hvert 

lokalområde i et samarbejde 
mellem	lokalfora,	turistforeningen,	

Holbæk Kommune og andre relevante 
aktører.	Kortene	formidler	de	attraktioner,	
vandreruter,	cykelruter,	udsigtspunkter,	

faciliteter	mm.	der	findes	i	området.	Kortet	
skal	være	tilgængeligt	på	turistkontoret,	i	
den	lokale	dagligvarebutik,	på	den	lokale	
hjemmeside	og	flere	lignende	steder.	

Eksempler på sådanne kort 
findes	bl.a.	for	Orø	og	Tuse	

Næs.

Skarresø 
Camping tilbyder en cykel-

pakketur, via Istidsruten i det 
nordvestsjællandske istidslandskab, 

hvor bl.a. Naturpark Åmosen og 
Brorfelde Observatoriet er nogle af 

seværdighederne undervejs. Overnatning 
undervejs er enten i telt, shelters eller på 
B&B. Turen tilrettelægges i samamarbejde 

med turistforeningen, attraktioner, 
lokale overnatningssteder og 

friluftsforeninger

Naturperler //Naturperler // naturperler //naturperler //

I 
et samarbejde  

mellem godsejere, 
turistforeningen		og	foreningen	
for bygnings og landskabskultur, 

udbydes	ture	til	en	række	godser.	Historien	
og	kulturmiljøerne	formidles	af	eksperter.	

Foruden	Løvenborg	slot,	hvor	der	er	offentlig	
adgang	til	den	restaurerede	have,	er	det	ved	
de	fleste	herregårde	kun	muligt,	at	opleve	
stedet	fra	offentlig	vej.	Ved	at	indgå	aftaler	
om	en	række	udflugter,	ville	man	kunne	få	

mulighed for at opleve herregårdene på 
tættere	hold.	Noget	mange	turister	

efterspørger.
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BESKYTTET	NATUR	//
NATURA	2000,	FREDNINGER	&	FREDSKOV

Den	beskyttede	natur	er	den	natur,	som	loven	forpligter	os	til	at	pleje	og	beskytte.	Som	
myndighed	sikrer	Holbæk	Kommune,	at	der	tages	hensyn	til	disse	udpegede	områder,	når	
der	f.eks.	laves	ny	planlægning,	gives	miljøgodkendelser,	og	hvis	private	aktører	ønsker	at	
ændre	tilstanden	af	et	areal	med	beskyttet	natur.	Det	er	ens	pligt	som	lodsejer	at	holde	sig	
orienteret	om	hvorvidt	der	er	beskyttet	natur	på	ens	ejendom	og	ansøge	kommunen,	hvis	
man	har	planer	om	at	ændre	tilstanden	i	området.	Som	udgangspunkt	er	de	beskyttede	
naturarealer	registreret	på	www.arealinfo.dk	og	Holbæk	Kommunes	egne	digitale	kort.	Men	
arealer	kan	godt	være	‘vokset	ind	i’	en	beskyttet	tilstand,	og	det	vil	altid	kræve	en	konkret	
vurdering,	hvis	kommunen	skal	dispensere	til	en	ændring	af	et	område	der	er	beskyttet	efter	
naturbeskyttelseslovens	§3.
Beskyttet	natur	kan	ikke	nødvendigvis	bruges	som	rekreative	områder,	som	vi	bruger	i	vores	
friluftsliv,		men	den	har	alligevel	værdi	for	os	som	mennesker,	fordi	den	minder	os	om,	at	vi	
er	en	del	af	en	større	virkelighed	end	blot	vores	egen	samfundsmæssige	orden.	Et	eksempel	
er	fortællingen	om	den	truede	grønbrogede	tudse	på	Orø,	som	skaber	stolthed	lokalt,	også	
selvom	man	måske	aldrig	har	set	en.

Grønbroget	tudse	på	Orø

Grønbroget	tudse	på	Orø

Naturbeskyttelse 
i kommuneplanen

Inden for større 
sammenhængende 
naturområder skal 

det sikres, at tætheden 
af naturområder og 

sammenhængen mellem disse 
bevares og forbedres.

retningslinje fra 
kommuneplanen

Inden for områder, som 
er udpeget som potentielle 
naturområder, må der ikke 

ske tiltag, som vil forhindre, at 
naturgenopretning er mulig.

retningslinje fra 
kommuneplanen

 
Kommuneplanen	er	den	sammenfattende	og	oversigtlige	plan,	hvor	borgere,	virksomheder,	
interesseorganisationer	mv.	kan	orientere	sig	om	de	overordnede	mål	og	retningslinjer	for	
kommunens	udvikling,	såvel	i	byerne	som	i	det	åbne	land.

Naturudpegningen	i	kommuneplanen,	omfatter	egentlige	naturområder,	særligt	udpegede	
naturområder	og	potentielle	naturområder.	Det	er	målet	med	udpegningen	at	sikre	høj	
biologisk	mangfoldighed	ved	at	beskytte	levesteder	for	de	naturligt	tilhørende	arter	
af	vilde	dyr	og	planter.	Hensynet	til	naturen	skal	styrkes	i	forhold	til	byudvikling	og	nye	
infrastrukturanlæg.

Det	er	målet	for	udpegningen,	at	der	skabes	sammenhæng	mellem	naturområderne.	Det	
gælder	såvel	Natura	2000-områder,	som	beskyttede	naturtyper	generelt.	Dette	opnås	gennem	
udlægning	af	økologiske	forbindelser.	For	at	forbedre	sammenhængen	mellem	naturområder,	
og	for	generelt	at	forbedre	naturindholdet,	udpeges	potentielle	naturområder	og	potentielle	
økologiske	forbindelser,	inden	for	hvilke	der	skal	skabes	mulighed	for	at	etablere	ny	natur.	Med	
den	nye	kommuneplan	samles	disse	udpegninger	i	det	såkaldte	‘Grønt	Danmarkskort’.

I økologiske 
forbindelser må der 

ikke ske byudvikling eller 
anlægges veje og tekniske anlæg, 
hvis spredningen af vilde dyr og 

planter derved forringes. Hvor der sker 
indgreb i økologiske forbindelser skal 

der kompenseres med anlæg der sikrer, 
at der fortsat er faunapassage og 

spredningsmuligheder for vilde dyr og 
planter.

retningslinje fra 
kommuneplanen
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Afgræsning er 
i	langt	de	fleste	tilfælde	

den bedste måde at pleje den 
lysåbne	natur.	Det	vil	ofte	være	mest	

hensigtsmæssigt at afgræsse et område 
med kreaturer, da de græsser på en særlig 

nænsom	måde	til	fordel	for	floraen.	Det	kan	i	
nogle	tilfælde	også	være	hensigtsmæssigt	at	bruge	
geder,	hvis	området	f.eks.	er	præget	af	lidt	grovere	
opvækst	der	skal	holdes	nede.	Naturplejeprojekter	
har	derfor	ofte	som	formål	at	lave	aftaler	med	
landmænd om afgræsning samt at rejse midler 
til	indhegning.	Frivillige	kogræsserlaug	kan	

hjælpe landmanden med at holde øje 
med	dyrene.

strandeng
Langs de danske kyster findes natur, som danner 
en overgang mellem hav og land. Strandenge og 

strandsumpe har et plantedække, der minder om en 
fersk eng, men som adskiller sig ved at indeholde en 

lang række hårdføre arter, som er tilpasset påvirkningen 
af saltvand. De fleste planter, der vokser her, ser man 
derfor ikke andre steder. Strandenge har oprindeligt 

været brugt til græsning. Høslæt og rørskær har 
også været en del af den almindelige udnyttelse af 

strandengene.

eng
Engene er kendetegnet ved at være fugtige, lysåbne 

områder med græs- og urtedække. Ofte ligger engene 
på lavbundsarealer i tilknytning til vandløb, ådale, 

moser eller søer. Enge, der har været græsset eller slået 
høslet på, gennem mange år, rummer en meget stor 

rigdom af både vilde planter og dyr. engen dækker over 
meget varieret natur. Fra den meget artsrige eng, der 
aldrig har været opdyrket, til den tidvist dyrkede (ofte 
fodergræs) og eventuelt gødede eng med få forskellige 
vilde planter. Enge bliver derfor opdelt i to hovedtyper: 

naturenge og kulturenge.

overdrev
ved første øjekast kan et overdrev ligne en tør 

græsmark, men kommer man tæt på, vil man opdage et 
væld af blomster og summende insekter på overdrevet. 
Overdrevene er tørre og nærringsfattige, og findes ofte 
på kuperede arealer, som skrænter langs kysten eller 

langs ådale, men kan også forekomme på jævnt terræn. 
Driften er ofte græsning eller høslæt. Mange overdrev 

er i dag uden drift, og dermed udsat for tilgroning.

Overdrev	v	Børrehoved,	Orø

Gul	iris		på	vej	i	mose

Eng	v.	Kalve	Å

Strandeng	v.	Børrehoved

beskyTTede 
naTURTypeR

I det følgende er de forskellige naturtyper, der er repræsenteret i Holbæk Kommune, 
beskrevet.

LYSÅBEN	NATUR
Den	lysåbne	natur	er	karakteriseret	ved	åbne	arealer,	hvor	solens	lys	er	tilgængelig	for	alle	
arter.	Jordbunden	er	oftest	næringsfattig,	hvorved	en	alsidig	og	divers	planteflora	øges.	Dette	
hænger sammen med at de mere nøjsomme plantearter ikke behøver at konkurrere med 
aggresive	næringskrævende	arter,	som	f.eks.	stor	nælde,	og	derfor	har	gode	vilkår.	Den	alsidige	
flora,	med	mange	forskellige	græsser	og	blomster,	udgør	levesteder	for	en	lang	række	insekter,	
og	dermed	også	mange	andre	dyr.	Den	lysåbne	natur	har	derfor	en	naturmæssig	høj	værdi.	
Udfordringerne	for	den	lysåbne	natur	er,	at	de	gror	til	når	de	ikke	plejes.	Opvækst	af	træer	
og	buske,	og	evt.	aggresive	arter,	skal	holdes	tilbage	vha.	afgræsning	eller	høslet,	en	såkaldt	
ekstensiv	drift.	Den	lysåbne	natur	skal	udpines,	næringsstofferne	skal	væk	fra	arealerne.	Men	
de	fleste	lysåbne	naturarealer	bliver	i	dag	ikke	plejet,	i	den	grad	de	burde.	Derfor	er	de	mange	
steder	tilgroede,	og	de	mister	derved	deres	unikke	naturværdier.

Den	lysåbne	natur	omfatter	naturtyperne	overdrev,	eng,	strandeng,	kalkfattig-	og	kalkrig	mose.	
De	enkelte	naturtyper	er	beskrevet	på	modsatte	side.

mose
Moser og kær er fugtige, sumpede, udyrkede eller 
ekstensivt udnyttede lavbundsarealer, som findes, 

hvor grundvandet står højt. Der findes en lang række 
forskellige typer moser og kær: Fra højmoserne med 

flere meter tykt tørvelag med en meget artsfattig, 
men særlig plantevækst, over de kalkrige, knoldede og 

afgræssede rigkær med en stor artsrigdom, til de meget 
fugtige og utilgængelige elle-, aske- eller pilesumpe. 
mange padder lever i moser. mellem træer og buske 

findes småfugle som rørspurv, kærsanger og nattergal.
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Sten- og jorddiger
Stendiger,	offentligt	ejede	diger,	diger	på	eller	ved	

beskyttede	naturtyper	og	diger	angivet	på	4-cm	kort	er	
omfattet	af	beskyttelsen	jvf.	museumslovens	kap.	8a.	

Digerne	indgår	sammen	med	andre	biotoper	som	grøfter,	
vandløb,	vandhuller,	moser,	småskove,	levende	hegn	o.	lign.	
i	en	mosaik	af	udyrkede	områder	i	det	opdyrkede	agerland.	
Det	er	derfor	af	stor	betydning	for	dyre-	og	plantelivet,	at	
der	fortsat	er	sten-	og	jorddiger	i	agerlandet.	De	er	vigtige	

som levesteder,og de har som langstrakte biotoper stor 
betydning for dyr og planters muligheder for at spredes i 

landskabet.

Søer og vandhuller
Naturlige søer og vandhuller er opstået i lavninger, 
hvor	vandet	ikke	kan	løbe	væk	eller	sive	ned	i	jorden.	
Andre	mindre	vandhuller	er	menneskeskabte.	Nogle	er	
kommet	som	følge	af	tørve-,	grus-	eller	mergelgravning.	
Langt	de	fleste	er	blevet	anlagt	som	vandingshuller	til	
husdyr.	I	dag	er	tilførsel	af	næringsstoffer	fra	marker	
og	dræn	et	stort	problem	for	naturen	i	vandhullerne.	
Mange	næringsstoffer	giver	en	kraftig	algevækst	

om	sommeren.	Desuden	gror	mange	vandhuller	til	i	
dunhammer,	tagrør	og	pilekrat.

Vandløb
Vandløbene snor sig gennem landskabet og bliver på 
den måde naturens egne forbindelseslinjer mellem 

skove,	søer,	enge	og	moser	til	fjord	og	hav.	Det	betyder,	
at	foruden	vandløbenes	store	rigdom	af	fisk,	dyr	og	

planter, danner vandløbene grundlag for liv og dyrenes 
vandring	rundt	i	landskabet.	Hvor	vandløb	er	blevet	
rettet	ud,	og	der	fortages	en	hård	grødeskæring	og	
oprensning	af	bunden,	har	vandløbene	ofte	en	dårlig	
vandkvalitet.	Hvis	sten,	grus	og	plantevækst	bliver	

fjernet,	bliver	vandløbene	meget	ensartede,	og	fisk	og	
andre	dyr	mangler	planter	at	skjule	sig	bag.

Skov
Langt	størstedelen	af	naturen	i	Danmark	er	skov.		
Skovene	er	beskyttede	af	fredskovpligten.		Der	findes	
mange	forskellige	måder	at	dyrke	skov	på.	Driften	kan	

spænde	fra	en	homogen	renafdrift,	hvor	der	på	bar	mark	
plantes	ens	træer	i	samme	alder,		-	til	urørt	skov	hvor	

døde	træer	får	lov	at	blive	liggende,	til	glæde	for	svampe	
og	mikrobakterier.	Den	urørte	skov	udgør	en	meget	
høj	naturværdi,	og	renafdriften	udgør	en	meget	lille.	

Indenfor	de	to	driftsformer	er	der	et	utal	af	variationer,	
som	har	mere	eller	mindre	naturværdi.  Her kan nævnes 

græsningsskov og lysåben skov med plukhugst, som 
former	for	skovdrift	der	giver	en	høj	naturværdi.	

Tudseæg

vandløb

Bonderup skov

Stendige

beskyTTede 
naTURTypeR

Beskyttet	natur //

Våde naturtyper
Søer	og	vandhuller	er	ligesom	den	lysåbne	natur	truet	af	næringsstoftilførsel,	som	betyder	
en	opblomstring	af	alger	og	tilgroning	af	aggressive	arter	der	truer	mangfoldigheden	af	arter.	
Det	er	især	kvælstof	fra	landbrugsproduktion	der	udgør	et	problem.	Zoner	omkring	den	våde	
natur,	hvor	der	ikke	tilføres	næringsstoffer	er	en	måde	at	undgå	at	næringsstofferne	ledes	ud	
i	søer	og	vandløb.	Vandløbene	er	ofte	regulerede,	ved	at	vandløbets	naturlige	forløb	er	blevet	
rettet	ud,	for	at	vandet	hurtigere	kan	ledes	væk	fra	de	dyrkede	marker.	Regulerede	vandløb	
har	ofte	en	dårlig	vandkvalitet.

Vådområdeprojekter
For	at	modvirke	kvælstoftilførsel	til	Isefjorden,	er	der	flere	steder	lavet	vådområdeprojekter.	
Vådområdeprojekter	laves	på	lavtliggende	arealer,	som	vurderes	at	kunne	tilbageholde	
kvælstof.	Landbrugsjord	tages	ud	af	intensiv	produktionsmæssig	drift,	og	bliver	enten	
oversvømmet	eller	drevet	mere	ekstensivt,	vha.	afgræsning	eller	høslet.	Hvis	der	er	regulerede	
vandløb	genslynges	disse,	til	det	oprindelige	forløb,	med	det	formål	at	holde	vandet	tilbage	
og	forbedre	vandløbets	fysiske	tilstand.	Der	er	etableret	vådområdeprojekter	ved	Løvenborg,	
Tempelkrog	og	Tuse-Mårsø	enge.	Vådområdeprojekter	bliver	til	i	et	samarbejde	mellem	
Naturstyrelsen,	kommunen	og	lodsejere	i	området,	som	der	indgås	frivillige	aftaler	med.

Skov
Skovene	kan,	alt	efter	hvordan	de	dyrkes,	have	en	meget	høj	naturværdi.	Der	er	mange	
former	for	skovdrift.	Ved	en	naturnær	drift	søges	det	at	forene	produktionsmæssige	
interesser,	rekreative	hensyn	og	naturværdier.	Statsejede	skove	drives	som	udgangspunkt	
efter	naturnære	driftsprincipper.	Man	kan	skabe	flere	naturværdier	i	skovene,	ved	f.eks.	at	
lade skoven helt være, og ikke foretage hugst, eller anden indblanding i skovens naturlige 
processer,	en	såkladt	urørt	skov.	Eller	man	kan	sætte	dyr	til	at	afgræsse	områder	i	skoven,	og	
lave	græsningsskov.	Det	har	Naturstyrelsen	bl.a.	gjort	i	Hønsehals	skov	på	Tuse	Næs.	En	anden	
måde	at	lave	flere	naturværdier	i	skovene	er	at	genetablere	de	naturlige	våde	forhold,	der	
ofte	gemmer	sig	i	skovene.	Skovene	er	ofte	drænede	ligesom	landbrugsjord,	for	at	optimere	
de	produktionsmæssige	forhold.	Våde	levesteder	i	skovene	har	stor	værdi	for	mange	dyre-	og	
plantearter.

Sten- og jorddiger
Sten-	og	jorddiger	udgør	ikke	bare	en	kulturhistorisk	fortælling	om	ejerskel	og	opdyrkning.	De	
rummer	også	store	naturværdier	for	en	lang	række	dyr	og	planter,	som	er	specialiseret	til	livet	
der,	bl.a.	laver,	mosser,	padder	og	krybdyr.	
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Natura 2000 
områder og 

haNdleplaNer
I	Holbæk	Kommune	er	der	i	alt	fire	områder,	der	rummer	så	store	naturmæssige	værdier,	at	de	
i	år	2000	blev	udlagt	med	en	særlig,	international	beskyttelse.	Det	drejer	sig	om:

•	 Natura	2000-område	nr.	155:	”Udby	Vig”,
•	 Natura	2000-område	nr.	156:	”Store	Åmose,	Skarre	Sø	og	Bregninge	Å”,
•	 Natura	2000-område	nr.	146:	”Hejede	Overdrev,	Valborup	Skov	og	Valsølille	Sø”,	og
•	 Natura	2000-område	nr.	239:	”Ryegård	Dyrehave,	Bramsnæs,	Garveriskoven	og	Egernæs”.
For	de	to	sidstnævnte	områder	gælder	dog,	at	der	kun	er	en	ganske	lille	del	af	områderne	(få	
hektar),	der	ligger	indenfor	kommunegrænsen.

Naturstyrelsen har udarbejdet en plan for hver af disse Natura-2000 områder, der giver 
en	række	forslag	til,	hvordan	man	kan	sikre,	at	tilstanden	i	naturområderne	ikke	forringes	
yderligere.	Med	afsæt	i	disse	planer,	har	Holbæk	Kommune	udarbejdet	en	handleplan	for	
hvert	Natura-2000	område.	Handleplanerne	er	blevet	til	i	samarbejde	med	de	kommuner,	der	
har	en	andel	af	Natura-2000	området.	Handleplanerne	beskriver,	hvordan	kommunerne	har	
tænkt	sig,	at	målene	i	statens	planer	kan	opnås.

Kommunerne	skal	have	sat	initiativer	i	gang	inden	år	2021,	der	sigter	på	at	opfylde	målene	
i	Natura-2000	planerne.	Der	er	ikke	en	egentlig	frist	for,	hvornår	målene	skal	være	opfyldt.	
Dette	skyldes	både	de	naturbetingede	forhold,	og	at	ordningerne	skal	gennemføres	frivilligt.

Disse	første	kommunale	handleplaner	vil	være	gældende	frem	til	næste	planperiode,	der	efter	
miljømålsloven	skal	indledes	senest	den	22.	december	2021.

Se		NATURA2000-handleplanerne	her:	http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/
naturhandleplaner/

Inden for de 
udpegede internationale 

beskyttelsesområder (Natura 
2000 områder) må der ikke ske for-

ringelse af naturtyper og levesteder for 
de arter, for hvilke området er udpeget. 
Tilsvarende må der ikke ske ændringer 
uden for et Natura 2000 område, som 

kan påvirke forholdene i et Natura 
2000 område. (retningslinie fra 

Holbæks Kommuneplan)
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Nr.	155:	”Udby	Vig”	
Området	ligger	på	Tuse	
Næs	ud	til	Isefjorden	og	
omfatter	et	areal	på	384	

ha.	

Nr.	239:	
”Ryegård	Dyrehave,	

Bramsnæs,	Garveriskoven	og	
Egernæs”.	Natura	2000-området	
ligger	ud	til	Tempelkrog,	i	bunden	
af	Isefjorden	og	omfatter	et	areal	
på	197	ha.	Der	er	ingen	stats-	
eller kommunalt ejede arealer 
i	området.	Området	ligger	
primært	i	Lejre	Kommune

Nr.	146:	
”Hejede	Overdrev,	

Valborup Skov og Valsølille 
Sø”	ligger	i	Lejre,	Ringsted	og	
Holbæk	Kommuner.	Natura	
2000	området	omfatter	et	
areal	på	1.336	ha,	hvoraf	

930	ha	er	statsejet

Nr.	156:	
”Store	Åmose,	

Skarre Sø og Bregninge 
Å”	omfatter	er	areal	på	ca.	

3.400	ha	beliggende	i	Holbæk,	
Kalundborg	og	Sorø	Kommuner.	

En mindre del på 11 ha er 
statsejet.
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FREDNINGER 
OG FREDSKOV

FREDNINGER
I	Holbæk	Kommune	har	vi	flere	fredede	områder,	hvor	natur,	landskabsmæssige	og	
kulturhistoriske	værdier	er	fredet	for	eftertiden	med	hjemmel	i	naturbeskyttelsesloven.	
Formålet	med	en	fredning	er	at	hindre	nye	ejere	i	at	ændre	områdets	unikke	kvaliteter.	
Det	er	både	større	sammenhængende	områder	som	f.eks.	Udby	Vig,	Holbæk	Fælled,	og	
fredningerne	omkring	Maglesø	og	Brorfelde,	hvor	naturværdier	og	den	landskabelige	
skønhed	ligger	til	grund	for	fredningen.	Dertil	er	der	flere	mindre	fredninger	af	f.eks.	enkelte	
kulturhistoriske	landskabselementer	som	Løvenborg	Allé	og	Vognserup	Allé.	Dertil	kommer	
en	lang	række	af	de	såkaldte	provst	Exner	fredninger	omkring	kirkerne.	For	at	sikre	et	flot	ind-	
og	udsyn	til	kirken,	er	kirkernes	omgivelser	fredet.	Alle	fredninger	er	beskrevet	på		Danmarks	
Naturfredningsforenings	hjemmeside	www.fredninger.dk.

FREDSKOV
Størstedelen	af	naturen	i	Danmark	er	skov.	Skovene	rummer	store	naturværdier	og	fungerer	
som	levesteder	for	en	lang	række	dyr.	Skovene	er	beskyttede	af	fredskovpligten.	Langt	
den	største	del	af	de	danske	private	skove	og	alle	offentlige	skove	er	fredskovspligtige.	
Fredskovspligten	blev	indført	for	næsten	200	år	siden	for	at	sikre	Danmarks	forsyning	med	
træ,	efter	at	næsten	al	skov	i	landet	var	blevet	ryddet.	Fredskov	er	arealer,	som	altid	skal	drives	
efter	skovlovens	regler	om	god	og	flersidig	skovdrift.	Det	betyder	bl.a.	at	man	ikke	må	bygge	i	
fredskov.	Det	er	ejerens	pligt	at	sikre	at	skovloven	overholdes.	En	fredskov	skal	bestå	af	træer	
som	enten	danner,	eller	er	ved	at	vokse	op	til,	skov	af	højstammede	træer.	Der	kan	være	
ubevoksede	arealer	i	en	fredskov.	Moser,	heder,	enge	o.l.,	der	naturligt	hører	til	en	fredskov,	
skal	bevares	som	de	er,	uanset	størrelsen.

Se	alle	fredninger	på	Danmarks	
Naturfredningsforenings hjemmeside: 

http://www.fredninger.dk
På	hjemmesiden	er	hver	enkelt	fredning	

beskrevet nærmere, med en beskrivelse af 
området,	information	om	geologi,	dyre-	og	planteliv,	
forslag	til	ture	og	information	om	seværdigheder.	

Hjemmesiden giver dermed en god formidling af de 
til	tider	tunge	fredningsdokumenter,	med	fokus	på	

oplevelsen	af	det	fredede	område.

Fredede områder

Fredede områder i forslag

http://www.fredninger.dk/
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Vi	vil	opfylde	vores	lovmæssige	forpligtelser	i	forhold	til	Natura	2000-handleplaner	og		
den	beskyttede	natur.	For	at	komme	i	mål	med	at	kunne	realisere	naturplejeprojekter	og	
naturgenopretning	vil	vi	fortsætte	med	at	søge	relevante	puljer	og	fonde.	Vi	vil	have	fokus	på	
at	skabe	større	og	sammenhængende	naturområder.
Vi	vil	inspirere	til	endnu	mere	frivillig	naturpleje.	Ved	hjælp	af	information,	dialog,	events	
mm.	vil	Holbæk	Kommune	fortsætte	med	at	understøtte	de	frivillige	initiativer	og	inspirere	til	
flere,	der	kan	være	med	til	at	pleje	den	natur,	vi	har.	Vi	gør	det	allerede,	og	flere	steder	er	der	
etableret	kogræsserlaug	og	aftaler	med	landmænd	om	afgræsning.	Der	er	også	etableret	et	
samarbejde	med	lokale	borgere,	om	indsatsen	for	den	truede	grønbrogede	tudse	på	Orø.	
Holbæk	Kommune	vil	arbejde	for	at	bevare	og	tage	hensyn	til	den	beskyttede	natur	igennem	
den	kommunale	planlægning.	Når	der	planlægges	for	nye	boligområder	og	erhvervsområder,	
eller	der	gives	miljøgodkendelser	til	udvidelser	af	landbrugsbedrifter,	vil	vi	inspirere	
projektejere,	til	at	indarbejde	naturværdier	i	projekterne.	Man	ser	f.eks.	flere	steder,	at	de	
grønne arealer omkring erhvervsbyggeri anlægges med naturværdier, og plejes ved hjælp af 
afgræsning,	eller	at	vild	natur	indgår	som	rekreativ	værdi	i	nye	boligområder.
Vi	vil	have	natur	flere	steder,	også	steder	man	ikke	nødvendigvis	plejer	at	se	det.	Inde	i	byerne,	
i	rabatter	langs	vejene,	i	de	private	haver,	på	tagene,	alle	tænkelige	steder.	Vi	vil,	så	vidt	muligt,	
inspirere	til	det	private	initiativ,	ved	at	formidle	viden	og	ideer.

Vi vil

Beskyttet	natur //

Græsning	af	Børrehoved	på	Orø

Beskyttet	natur //
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NATUrA 2000 - HANDLEpLANEr

sTøRRe sammenHængende 
naTURomRådeR

sTyRkeT dialog

FRivillig naTURpleje

adgang Til RobUsT naTUR

naTUR i byUdviklingen

meRe pRivaT skovRejsning

FoRmidling

BESKYTTET	NATUR	//
NATURA	2000,	FREDNINGER	&	FREDSKOV
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EKSEMPLER	//
Herunder	er	givet	en	række	eksempler	på	beskyttede	naturområder	og	hvordan	
naturværdierne sikres

der er lavet 
vådområdeprojekter 

ved løvenborg, Tempelkrog og 
Tuse-Mårsø enge, og flere er på vej. 

Formålet med vådområdeprojekter er at 
tilbageholde kvælstof, så mindre kvælstof 

løber ud i fjorden. Det vil ofte være dyrkede 
marker der tages ud af intensiv produktion 

og enten oversvømmes, slås høslet eller 
afgræsses. på den måde bliver der med 

vådområdeprojekterne skabt nye 
naturområder.

Der	er	fornyelig	
sat geder ud for at græsse 
overdrevene	ved	Brorfelde.	
Gederne	er	gode	til	at	holde	

opvækst	af	træagtige	urter	og	buske	
nede,	og	er	derfor	gode	til	de	bakkede	
overdrev,	der	er	udsat	for	tilgroning.	

Der er etableret 
to kogræsserlaug i 

Holbæk Kommune, ét omkring 
græsningen af engene v. Tuse, og 

ét på Orø, hvor køerne græsser nogle 
af Orøs strandenge. De frivillige i lauget 

står for at tilse kreaturerne hver dag. 
Medlemmer af lauget får mulighed for at 

købe kødet til reduceret pris.

Strandengene 
v.	Udby	Vig	på	

Tuse Næs, som er en del 
af	NATURA	2000-området,	

afgræsses	af	kreaturer.	Der	er	
indgået	forpagtningsaftaler	med	lokale	
landmænd	om	græsningen.	I	2013	

blev der etableret græsningsskov på 
naturstyrelsens arealer i Hønsehals skov 
Der	blev	åbnet	op	for,	at	de	kreaturer	

der allerede afgæssede engene 
omkring skoven, også kunne få 

lov	at	gå	ind	i	skoven.

Forklædet og 
Børrehoved på Orø, som 

primært består af strandenge 
og overdrev, bliver afgræsset til 

fordel for strandengenes særlige flora 
og fauna, bl.a. mygblomst og grønbroget 

tudse. plejen sker i samrbejde mellem 
lodsejere, kogræsserlauget på orø, orø 

natur a.m.b.a., natur og landbrug aps og 
kommunen. projektet er støttet med 

puljemidler.
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NATUrA 2000 - HANDLEpLANEr
Kommunens naturforvaltningsindsats vil blive prioriteret særlig højt i områder, som er 
udpeget	til	Natura	2000	områder,	i	henhold	til	de	statslige	naturplaner	og	handleplaner	for	
områderne.	Ved	at	søge	puljemidler	og	fonde	kan	der	realiseres	projekter,	som	ellers	ikke	er	
mulige	et	realisere	med	de	kommunale	midler,	der	er	afsat.

sTøRRe sammenHængende
naTURomRådeR

Større,	sammenhængende	naturområder	har	større	naturmæssig	værdi	end	flere	mindre,	
hvorfor mulighederne for at udvide og forbinde allerede eksisterende naturområder 
prioriteres.	

sTyRkeT dialog
Dialogen	mellem	de	grønne	organisationer,	lodsejere,	landmænd,	politikere	og	den	
kommunale	administrationen,	i	det	allerede	etablerede	Natur-	og	Miljøforum,	fortsættes.	
Netværket	skal	understøtte	en	udveksling	af	viden	og	gensidig	inspiration	indenfor	
naturbeskyttelse	og	arealforvaltning.	Derved	styrkes	opmærksomheden	på	naturen,	og	
mulighederne	for	at	passe	på	den,	samtidig	med	at	der	drives	intensivt	landbrug.

FRivillig naTURpleje
Den	frivillige	naturpleje	er	afgørende	for,	om	visse	naturområder	bliver	plejet.	Vi	vil	derfor	
fortsat	arbejde	aktivt	for	at	frivillige	borgere	får	lyst	og	interesse	for	at	pleje	naturområder,	
f.eks.	ved	at	etablere	kogræsserlaug. Holbæk	Kommune	stiller	en	såkaldt	grejtrailer	til	rådighed	
for	det	frivillige	arbejde.	Grejtraileren	er	en	stor	trailer	der	indeholder	profesionelt	værktøj	og	
maskiner,	se	mere	på	kommunens	hjemmeside.	Der	ydes	også	hjælp	og	sparring	i	forbindelse	
med	at	etablere	kogræsserlaug.	Vi	vil	have	fokus	på	formidlingen	af	disse	muligheder,	både	på	
kommunens	hjemmeside,	facebook	og	i	netværk.

H
VO

RD
AN
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adgang Til RobUsT naTUR
Rekreativ	adgang	tillades	til	de	steder	med	beskyttet	natur,	hvor	hensyn	til	de	pågældende	
naturværdier	kan	forenes	med	menneskelig	færdsel.	Kendskab	og	viden	om	naturen,	vil	få	
flere	til	at	interessere	sig	for	den	og	dermed	passe	på	den.	

naTUR i byUdviklingen
Ved	planlægning	af	nye	byområder	sikrer	Holbæk	Kommune,	at	eksisterende	beskyttede	
naturområder	bevares.

meRe pRivaT skovRejsning
Vi	vil	gerne	have	mere	skov	i	Holbæk	Kommune.	Staten	giver	støtte	til	privat	skovrejsning,	hvis	
det	pågældende	areal	er	udlagt	til	skovrejsningsområde	i	kommuneplanen.	Holbæk	Kommune		
modtager meget gerne ansøgninger fra lodsejere, der er interesserede i at få deres arealer 
udpeget	til	skovrejsningsareal	i	kommuneplanen.

FoRmidling
En bedre formidling af hvordan man selv som borger kan skabe mere natur i byrummet, i 
ens egen have, i institutionen, på skolen, på arbejdspladsen, på ens landejendom osv., kunne 
få flere til at få øje på  at man sagtens kan skabe naturværdier selv. Flere organisationer og 
virksomheder arbejder allerede med at udbrede viden om, og inspiration, til dette.

H
VO

RDAN
?

BESKYTTET	NATUR	//
NATURA	2000,	FREDNINGER	&	FREDSKOV
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FREMTIDSSCENARIER	//

Etablering af ‘Skov-
Brugerråd’ i de kommunalt 

ejede	skove.	Sammensætning	af	
rådet	afspejler	brugerne	af	skoven;	
Lokale	borgere	og	foreninger,	samt	

repræsentanter fra kommunen og fra 
driften	af	skoven.	Inddragelsen	af	lokale	

brugere kunne betyde et øget fokus på de 
rekreative	og	naturmæssige	værdier.	

Udvikling	af
flere	vådområdeprojekter	

og naturgenopretningsprojekter, 
baseret	på	frivillige	aftaler	med	

lodsejere.	Projekterne	støttes	med	
midler	fra	puljer	og	fonde.	Udvidelse	af		

eksisterende naturområder prioriteres, så 
der skabes større og mere sammenhængende 

naturområder.	Rekreative		hensyn	og	
formidling tænkes ind i projekterne, hvor 

det	giver	mening	og	ekstra	værdi.

Herunder	er	givet	en	række	forenklede	fremtidsscenarier,	som	eksempler	på	hvordan	arbejdet	
med	at	passe	på	den	beskyttede	natur	kunne	ske

Flere borgere i 
lokalområderne bliver 

inspireret	af	Tuse	og	Orø	
kogræsserlaug	og	finder	sammen	

om at etablere kogræsserlaug i den 
lokale	eng/overdrev/skov.

Flere lodsejere 
og landmænd i det åbne 

land værner om eksisterende 
naturværdier,	og	giver	plads	til	nye	
naturværdier,	på	deres	arealer.	F.eks.	

ved at mindre arealer omkring vandhuller, 
vandløb,	enge	mm.	tages	ud	af	drift,	og	
hverken	sprøjtes	eller	gødes.	Eller	der	

udlægges bræmmer langs vejene, hvor vilde 
planter	fra	nærområdet	kan	sprede	sig	til,	
eller	sås,	-	til	glæde	for	bl.a.	sommerfugle	

og bier

Grønne	
organisationer,	som	f.eks.	

Dansk	Ornitologisk	Forening	og	
Danmarks	Naturfredningsforening	

går sammen om at arrangere ture, hvor 
de	formidler	deres	viden	om	naturen	til	

‘almindelige’	mennesker.	Turene	kunne	både	
henvende	sig	til	kendere	af	naturen,	men	også	
til	grupper	der	endnu	ikke	kender	så	meget	
til	naturen.	Turene	kunne	være	fugleture,	
krible krable ture for børn og forældre, og 

botanikture.
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Sådan	er	politikken	lavet
Naturpolitikken	er	igangsat	af	Udvalget	for	Klima	og	Miljø	på	opfordring	af	Natur-	og	Miljøfo-
rum.	Natur-	og	Miljøforum	har	haft	en	central	rolle	undervejs	i	udarbejdelsen	af	politikken.	
Der	er	således	afholdt	to	møder	i	Natur-	og	Miljøforum;	Et	møde	i	starten	af	processen,	hvor	
medlemmerne	kunne	komme	med	ideer	og	input,	samt	et	møde	til	slut,	hvor	selve	indholdet	
i	politikken	er	blevet	kvalitetssikret	og	rettet	til	af	medlemmerne.	Midtvejs	i	processen	blev	
der	afholdt	et	offentligt	dialogmøde	om	naturpolitkken	med	fokus	på	‘hvad	kan	jeg	gøre	som		
borger	for	at	få	mere	adgang	til	naturoplevelser’.	Medlemmerne	i	Natur-	og	Miljøforum	var	
også	inviteret	til	dette	møde.	Enkelte	medlemmer	deltog	som	medværter	ved	de	forskellige	
emner.

Udvalget	for	Klima	og	Miljø	sendte	udkastet	til	naturpolitikken	i	høring	i	efteråret	2017.I	
høringsperioden	indkom	6	høringssvar.	Naturpolitikken	blev	endeligt	vedtaget	i	byrådet	i	de-
cember	2017.

proces //

Natur	og	Miljøforum	er	et	
forum,	der	beskæftiger	sig	med	

emner, der ligger indenfor natur- og 
miljøområdet.	Natur	og	Miljøforum	skal	

være medskaber, rådgivende og give sparring 
på kommunens arbejde med natur, miljø og 
planlægning	i	det	åbne	land.	Formålet	er	at	

kvalitetssikre og inspirere de beslutninger, der tages 
vedrørende naturen og miljøet og arbejde for, at 
projekter	har	lokal	forankring.	Medlemmerne	
skal søge løsninger med tværgående hensyn 
og koordinerede helheder samt arbejde for 

lokal	opbakning	og	engagement.

Medlemmerne	i	Natur-	og	
Miljøforum	kommer	fra	de	grønne	
organisationer/foreninger	bla:

Danmarks	Naturfredningsforening,	
Friluftsrådet,	Dansk	Ornitologisk	Forening,	
Dansk	Skovforening,	Landbrug	&	Fødevarer	/	

Gefion,	Danmarks	Jægerforbund,	Naturstyrelsen,	
Dansk	Cyklist	Forbund,	Sportsfiskerforeninger,	
Vandværker,	Grønt	Råd	og	Turistforeningen.	

Derudover	er	Udvalget	for	Klima	og	Miljø	også	
faste	medlemmer.	Natur-	og	Miljøforum	kan	

pege på relevante og væsentlige aktører 
som	bør	supplere	forummet.

Proces //

Det	offentlige	
dialogmøde om 

naturpolitikken	blev	afholdt	på	
Holbæk	bibliotek	d.	17	juni.	Der	kom	

ca.	50	borgere.	På	mødet	kunne	man	bl.a.	
deltage i samtaler omkring ‘naturpleje og 

frivillighed’,	‘adgang	og	stier’,	‘lav	mere	natur	selv’	
og	‘naturen	i	den	lokale	udvikling’.	Der	var	opsat	
plancher	om	naturpolitikken,	så	det	var	muligt	at	
orientere	sig	i	indhold	og	komme	med	input.	Der	

var også mulighed for at dele sit yndlingssted i 
naturen,	ved	at	sætte	knappenåle	i	et	stort	

kort	over	Holbæk	kommune.


