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Indsigelse vedr. lokalplanforslag 3.50 -  
Udvidelse af Holbæk Golfbane 
 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Holbæk har følgende bemærkninger og 
forslag til en forbedret lokalplan: 
 

1) Den stiforbindelse fra Dragerup til den nordlige ende af skoven vi mener at have 
aftalt med kommunen og klubben, er ikke beskrevet i lokalplanforslaget eller vist på 
kortbilag 4. Pkt. 8.1 synes at forhindre, at der laves sti fra Dragerupvej de 50 m. 
over bufferarealet op mod golfbanen. Det bør ændres, så der kan markeres og 
etableres en trampesti fra Dragerupvej langs sydskellet af golfbanen (langs det 
levende hegn) og hen til de påtænkte gennembrydninger af skovdiget (der vel 
kræver særskilt dispensation). De eksisterende skovveje og –stier burde også 
indtegnes, idet de, som tidligere oplyst, ikke vil blive berørt af banerne i skoven.  
 

2) Forbedring af naturindhold ved at beplante skovbanerne, så der skabes baner på 
skovenge med naturlige skovbryn, er ikke beskrevet. ”Skovbryn med 
hjemmehørende danske arter f.eks. opbygget som trerækkede hegn med stilkeg, 
hassel, æble, tjørn, mirabel, røn m.fl. ind mod skoven og benved, slåen, hyld, 
vrietorn/tørst, kvalkved, hvidtjørn m.fl. ud mod engen”, er vores tekstforslag. At 
bevare biodiversiteten - som det nævnes - er ikke ambitiøst. Den bør styrkes fx med 
skovengene. Der bør også gives mulighed for at grave vandhuller i skovengene, 
hvor det naturligt kan indpasses.  

 
3) Afsnittet om naturbeskyttelse: "Disse arealer vil kunne blive påvirket. Der er dog tale 

om et forholdsvist lille areal værdifuld skov.. Påvirkningen vurderes derfor ikke til at 
være væsentlig". Teksten er upræcis og uambitiøs. 

 
4) Genplantning af fredskov er ikke omtalt. Som nævnt i møder med golfklubben og 

kommunen, ser vi meget gerne, at der genplantes på Holbæk Fælled, hvor der i 
fredningen er udlagt områder til beplantning. Udgiften til genplantning kunne på den 
måde komme Holbæk Kommune til gavn. 

 
Vi mener således, at Holbæk Kommune bør revidere det fremlagte lokalplanforslag, og ser 
frem til et positivt udfald. 
 
Venlig hilsen 
 
Carsten Lambrecht 


