
Grøn bog til udfyldelse 

 

*Kommunenavn: 

Holbæk Kommune 

*Kontaktperson(-er):  

Camilla Wikke, cawik@holb.dk, 72361197 

Bente Meehan, beme@holb.dk, 72368061 

*Jeres VILDE projektside: www.holbaek.dk/dkvild  

Hvordan forestiller I jer vildskaben udfoldet i jeres kommune om 2-5 år?  

Vi er kommet langt med både at skabe ny natur og forbedre den natur, som 
kommunen har ansvar for. Samtidigt har mange både borgere og virksomheder 
gjort deres haver og grønne områder vildere og er blevet meget klogere på, 
hvordan de fremover kan være med til at øge biodiversiteten. 
 
Tølløse Dyrehave har i flere år været urørt skov med helårs-skovgræsning og gode 
paddevandhuller. Alle kommunens øvrige skove er overgået til urørt skov, hvor der 
arbejdes med naturlig hydrologi, veteranisering, græsning, og naturlig tilgroning.  
Grønbroget tudse er atter i fremgang på Orø efter udsætning af yngel i nye 
vandhuller. Minimum fem afgræsningsprojekter er veletablerede i samarbejde med 
borgere. Spidssnudet frø, Mygblomst og mange andre truede plante- og dyrearter 
trives på Holbæk Fælled, på Forklædet på Orø, ved Maglesø, i Åmosen, Udby Vig 
m.fl. efter vellykkede naturplejeindsatser. Der er plantet mindst 30 ha. kommunal, 
kommende urørt skov med hjemmehørende arter og endnu mere på privat jord.  
Holbæk Dyrehave er blevet til et sammenhængende skov- og græsningslandskab og 
Tuse-Butterup Naturpark er indviet. Mange flere af kommunens landbrug er omlagt 
til økologi, og flere af de arealer, som kommunen i dag bortforpagter til landbrug, er 
udtaget til udvikling af natur. I samarbejde med borgerne har kommunen fundet en 
god måde at drifte sine grønne arealer med vægt på mere biodiversitet. 
 
Dialog, kampagner, webinarer og kommunikation med borgere og virksomheder har 
skabt resultater og dokumenteret den vilde rejse, Holbæk Kommune har været på 
de seneste 5 år 

*I bliver Danmarks VILDESTE kommune fordi: 

Fordi mange af kommunens borgere allerede er godt i gang med at gøre deres 
haver og fællesarealer mere vilde og fordi kommunalbestyrelsen har besluttet både 
ambitiøse mål og handlinger inden for natur og klima. 
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Hvis vi havde 1 million til VILD natur ville vi…: 

Bruge den som medfinansiering til at lave store biodiversitets- og klimaprojekter i 
enten Tuse nord for Holbæk eller i den eksisterende Naturpark Åmosen i den 
sydlige del af Holbæk Kommune, eller et af de andre fantastiske naturprojekter i 

Holbæk kommune 

 

 

Jeres besvarelser fra Grøn bogen deles på www.dkvild.dk. 

http://www.dkvild.dk/

