
 

Holbæk som grøn økologisk og CO2-

ophobende  kommune 

 
Af Erling Frederiksen, Gislinge, januar 2020/ red. September 2020 

 

Indledning 

De 25 små tekster som følger herunder, var planlagt som en lokal nedtælling til  

en kommunalt indkaldt ”Borgerworkshop” om ”Nye energiformer”. Altså, hvor 

skal man placere kommende vindmøller, biogas- og solcelleanlæg i Holbæk 

Kommune?  

 

De 24 tekster var tænkt som et dagligt indlæg på facebook-gruppen ”Politik i 

Holbæk Kommune”. De første ti tekster blev bragt fra den 29. december 2019 
til den10. januar 2020. Dog blev opslagene fra  den 8., 9. og 10. januar 2020, 

slettet den  10. januar, og jeg blev blokeret for at skrive opslag i yderligere tre 

dage. Det seneste opslag fra min side er således fra den 7. januar 2020.  

Jeg forsøgte den 14. januar  med et indlæg ”En lille  sejltur på CO2- havet” 

- men det blev fjernet efter få timer. I tekstrækken herunder er dette opslag 

sat i rækken som den 11. januar 2020.  

 

Jeg håber, at nogen gerne vil læse alle 24 tekster. Nu er de altså tilgængelige 

her på www.hovsaholbæk.dk, som ellers primært beskæftiger sig med den ofte 

problematiske sagsbehandling Holbæk Kommune. En redigeret version af 

teksterne er indsendt som forslag til kommunen på energi@holb.dk  

 
 

Baggrund 

Min inspiration til disse tekster udspringer af, at der i Holbæk i 2018-2019 var 

en omfattende og ophedet debat om et planlagt biogasanlæg i Snævre som 

ligger i Regstrup- og Jernløse- området.  

Her mobiliserede beboerne i området så omfattende protester, at 

kommunalbestyrelsen besluttede at trække denne plan tilbage.  

Debatten foregik i høj grad på ”Politik i Holbæk Kommune”. Jeg fulgte 

debatten, fordi jeg tænkte, at her fik den menige borger en mulighed for helt 

konkret at få viden om, hvad bl.a. den danske svineindustri bevirker. Og tage 

bestik af konsekvenserne.  

 

Biogasanlæg kan udnytte energi fra organisk affald, altså også husdyrgødning.  

 

Jeg tænkte, at debatten om et eventuelt biogasanlæg i Snævre, var en fin 
anledning til, at det man kalder ”almindelige borgere”, via debatten ville blive 

opmærksomme på klimaproblemerne og blive bedre kvalificerede til at forstå 

det.  

Jeg håbede også, at borgerne ville se sammenhængen mellem den danske 

landbrugspolitik, og hermed svinefabrikkerne, den afledte gylle, og de deraf 

afledte politiske og miljømæssige grunde til at opføre gyllegasanlæg.  
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Hvis der bliver produceret færre svin i Danmark, så vil behovet for 

bio/gyllegasanlæg også mindskes. En logisk politisk konsekvens må være, at 

hvis man ikke ønsker gyllegasanlæg, så skal svinefabrikkerne lukkes.   

  

Desværre er det ikke min opfattelse, at debatten affødte øget bevidsthed i 

forhold til de kommende klimakatastrofer og de nødvendige tiltag.  

Borgerne indgav omkring 200 indsigelse mod det planlagte gyllegasanlæg, og 

jeg vurderer, at mindst 90% af disse indsigelser havde frygten for faldende 

ejendomspriser, som deres væsentligste indvending mod, at få placeret et 

gyllegasanlæg i Snævre.  

 

Drillerier og uvidende borgere 

Teksterne her var og er et forsøg på at højne videnniveauet om klima og miljø 

blandt borgerne i Holbæk Kommune. Modtagelsen har langt fra været positiv, 

hvis man skal dømme efter kommentarerne til de oplæg, som nåede at blive 
bragt på ”Politik i Holbæk Kommune”.  

 

Jeg har flere steder skrevet kritisk, satirisk og negativt om ”Beboerne i 

Snævre”.  Det skal man ikke tage så personligt. Jeg kunne have nævnt andre 

lokalområder, uden det ville have ændret ved tekstens budskab. Det er bare 

lidt lokalt kolorit for at fremme læselysten.....  

 

Mange fora i de sociale medier samler sig, naturligt nok, om folk med lignede 

synspunkter og interesser. Desværre læses de mange udmærkede fora for 

drøftelse af klimaproblemerne kun af dem, som allerede har forstået alvoren i 

problemerne. Den største del af befolkningen holder sig selv i uvidenhed.  

Det har været interessant for mig  at opleve reaktionerne i et forum, hvor 
klimaproblemerne ellers ikke er meget på dagsorden.  

 

Her er jeg  

Teksterne må frit benyttes, og de er som sagt indsendt til Holbæk Kommune til 

inspiration for de kommende års miljøtiltag og vil derfor (formentlig) også 

være at finde på Holbæk Kommunes hjemmeside.  

Jeg kan kontaktes på erling.frederiksen@protonmail.com  

 

* 

 

29. dec. 2019 

23  dage til Borgerworkshop nye energianlæg i Holbæk Kommune  
 

KLIMADEBAT OG EJENDOMSVURDERINGER  
Det er bemærkelsesværdigt, at langt hovedparten af indsigelserne mod 

planlagte biogasanlæg i Snævre var begrundet i frygten for faldende 

ejendomspriser og mindsket friværdi i boligen.   

Dvs. at flertallet af indsigelserne fra borgerne var begrundet i, at det danske 

skattesystem skattefritager indtægter, der ikke er opnået ved en 

arbejdsindsats.  

I stedet belønnes boligejere med skattefradrag og skattefrie gevinster ved 
salg, selvom det er de samfundsskabte værdier, så som skoler, veje, 
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ældreforsorg, kloakering, offentlige transport og børnehaver, der er den 

primære årsag til værdistigningen. Altså delvist arbejdet og beskatningen fra 

den halvdel af befolkningen, som ikke ejer deres boliger.  

 

Drømmen om den store skattefrie gevinst ved det kommende salg af egen 

bolig konstituerer en psykologisk barriere for at tænke klart, nøgtern og logisk.  

De private og personlige økonomiske interesser blokerer simpelthen de 

tankebaner, som skulle aktivere hjernes logiske sans og den elementære viden 

om naturlovene. Viljen til at genopfriske elementær skolelærdom forsvinder 

tilsyneladende også.  

Efter min mening (og den samlede videnskab!) er en hurtig etablering af 

biogasanlæg en nødvendighed og ren fornuft. Placeringen kan altid diskuteres, 

men politikerne skal træffe en en beslutning, og jeg har svært ved at se bedre 
placering end den i Snævre.  
 

Der er ikke tid til at vente på eventuelle fremtidige teknologiske fix. Der skal 

handles nu. Her kommer biogas ind, som et af de nødvendige tiltag. Det vil 

have nogle omkostninger, men det er naivt at forstille sig, at den trussel, vi 

står overfor, ikke vil have omkostninger eller ikke vil koste noget.  

Jeg forstår derimod godt modstanden mod Gyllegas, men som 

stemmeresultatet fra seneste Folketingsvalg i juni 2019 viste, så har 

befolkningen i Snævre og Omegn stemt for den nuværende landbrugspolitik 

med overvældende flertal. Det betyder produktion af meget meget mere gylle  

og CO2 og andre drivhusgasser. Men det gør også øjeblikkelige opførelser af 

gylle/biogasanlæg endnu mere påtrængende. Mere om det i morgen.  
 

* 

 

30. december 2019 

22  dage til Borgerworkshop nye energianlæg i Holbæk Kommune 
 

FREMGANG TIL GYLLEGASPARTIERNE! 
Efter megen debat om biogas i Snævre, var der tilfældigvis også Folketingsvalg 

den 5. juni 2019. Vi vil derfor kigge på stemmetallene i Regstrup, som bl.a. 

omfatter Snævre-området, hvor der var planlagt et bio/gyllegas anlæg. Hvis vi 

betragter Ø, F og Å som de egentlige miljøpartier, og som er de partier, der er 
modstandere den førte landbrugspolitik, så måtte man forvente 

stemmefremgang for disse partier, men de fik, ved afstemningssted Regstrup,  

tilsammen kun 23 (treogtyve) stemmer mere end ved Folketingsvalget i 2015. 

Det er i omegnen af 1% af de afgivne stemmer. Samtidigt gik Danmarks 

førende gylle-fortaler-parti, Venstre, frem med 153 (ethundredeogtreog-

halvtreds) stemmer  fra  585 til 738 stemmer.  

Det er modsætningsfyldt, at protestere mod biogas for bagefter at stemme på 

Venstre, for hvis der er noget, der kræver opførelsen af mange gyllegasanlæg, 

så er det den førte landbrugspolitik med forventet forøgelse af 

svineproduktionen.  Venstre er Danmarks helt officielle gylle- og 

landbrugsparti.  

 
Hvis borgerne i Regstrup-området var optagede af miljøet og klimaet, så havde 



de måske også stemt på et af miljøpartierne. Men det gjorde de altså ikke. I 

stedet stemte de på partier, der støtter skattebegunstigelserne til ejere af fast 

ejendom, selvom det netop også er de samme partier, som støtter den førte 

landbrugspolitik. Landbruget i Holbæk kommune er ansvarlige for 1/3 af 

kommunens samlede  CO2-udslip. Landbrugspolitikken, hvis den ikke stoppes,  

vil medføre større gylleproduktion  og udslip af endnu større mængder 

drivhusgasser.  

Man må konkludere, at  borgerne i Regstrup i det store og hele gerne vil have 

gyllegasanlæg, hvis anlæggene ikke placeres i nærheden af dem selv.  Man 

mener åbenbart, at svinefabrikkerne i Tingerup ligger fint, hvor de ligger, og at 

generne derfra er naboernes eget problem. Det må være den logiske 

konklusion på stemmeafgivelsen. 

 

* 

 

31. dec. 2019  

21 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk  

 

SVINEFABRIK I GISLINGE, KLIMAPLAN HOLBÆK OG DEN NY 
KLIMALOV 

Der er planlagt en meget stor svinefabrik på Strandvejen 10, 4532 Gislinge og 

indsigelsesfristen overfor kommunens miljøgodkendelse af svinefabrikken er 

10. januar 2020. Fabrikken er anslået til at ville  producere  14.618 kubikmeter 
gylle om året. Jeg har ikke bemærket indsigelser mod den planlagte fabrik fra 

Regstrup/ Snævre-området.  Hvis der gives tilladelse til denne svinefabrik, så 

skal gyllen håndteres, hvilket må betyde opførelse af gyllegasanlæg – 

formentlig i Snævre, fordi det vil være den billigste løsning for kommunens 

borgere. (Efterfølgende har det vist sig, at kommunen har opgivet en placering 

i Snævre, red.)   

Klimaloven træder i kraft i morgen den 1. januar 2020, og den bestemmer, at 

der skal ske en reduktion på 70 % af drivhusgasserne i løbet af 10 år. Altså i 

2030.  Dette mål kan ikke nås, hvis landbruget som i forvejen udleder 1/3 af 

drivhusgasserne fra Holbæk Kommune, udvidder svine-, og dermed 

gylleproduktionen.  

I det kommunale udkast til miljøgodkendelse af Svinefabrikken på Strandvejen 
10, 4532 Gislinge er der ingen beregninger eller vurderinger af det forventede 

udslip af drivhusgasser fra den planlagte svinefabrik.   

 

Det er vanskeligt at se, hvorledes de planlagte svinefabrikker skulle kunne 

tillades i henhold til Klimaloven. Der er ikke lavet beregninger af 

klimakonsekvenserne, og det burde være et krav ved ethvert nyt industri- eller 

boliganlæg.  CO2 bruges som en måleækvivalent for diverse drivhusgasser, 

som vurderes til at have forskellig effekt på klimaet. Man har beregnet, at 

metan er 21 gange stærkere som drivhusgas end CO2, mens lattergas er 310 

gange effekten af  CO2. Udslip af disse gasser er i høj grad en konsekvens af 

den nuværende landbrugsproduktion. Vi når ikke klimalovens mål uden en 

total omlægning af landbrugsproduktionen, og at vores borgmester viser 

handlekraft  og f.eks. flytter sit kontor og lænker sig til Strandvejen 10, så 
byggeriet ikke kan påbegyndes.  



 

 

HØRING: Strandvejen 10, 4532 Gislinge 
Holbæk Kommune har udarbejdet udkast til miljøgodkendelse til husdyrbruget Strandvejen 10, 

4532 Gislinge. 

Miljøgodkendelsen omfatter et samlet produktionsareal på 6.461 m2 til smågrise og slagtesvin i 
eksisterende stalde og nye stalde. 

Udkast til afgørelsen med kommunens vurdering kan ses her:                                    

 miljgodkendelse_-_strandvejen_10_-_udkast_-_reduceret_strrelse.pdf (5.5 MB) 

Efter den tidligere annoncering af den oprindelige ansøgning er ansøgningen og tilhørende 

miljøkonsekvensrapport ændret. Aktuel version af ansøgning og miljøkonsekvensrapport kan ses 

her: 

                                    ansøgningsskema_-_211221_-_version_7.pdf (1 MB) 

                                    miljkonsekvensrapport_-_version_3_-_26-11-2019.pdf (4.7 MB) 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om udkastet til afgørelse, kan du kontakte Landbrug på 

telefon 72 36 41 20 eller e-mail landbrug@holb.dk. Eller du kan henvende dig til Holbæk 

Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. 

Har du bemærkninger til udkastet, kan du til og med den 10. januar 2020 sende dem til Holbæk 

Kommune. Se overstående e-mail og adresse. 

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk  

 
 

 
 

* 

 

1. januar 2020 

20 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 

VÆKST OG ARBEJDE UNDER DEN NYE KLIMALOV 

I dag, 1/1-2020, træder Klimaloven i kraft, og det betyder, at der skal ske en 
70% reduktion af drivhusgasudledningerne i forhold til niveauet i 1990 i løbet 

af de næste 10 år.  

Samtidigt ønsker hovedparten af politikerne, og mange borgere, økonomisk 

vækst i samfundet. Men økonomisk vækst betyder ofte, at der bruges mere 

energi og udledes flere drivhusgasser.  

Det er muligt, på nogle områder, at ”vækste” uden at belaste miljø og klima. 

Men på samfundsmæssigt niveau er det en vanskelig opgave. Altså, både at 

have økonomisk vækst og nul klimaaftryk. Den nye klimalov må betyde, at 

mange nuværende industrier og virksomheder skal begrænses i deres 

muligheder for at ”vækste”.  

 

Vi må derfor forvente  politiske polariseringer og spændinger i de kommende 

http://planer.holbaek.dk/download/03_annoncering_8_uger/4_kvartal_2019/miljgodkendelse_-_strandvejen_10_-_udkast_-_reduceret_strrelse.pdf
http://planer.holbaek.dk/download/03_annoncering_8_uger/4_kvartal_2019/ansgningsskema_-_211221_-_version_7.pdf
http://planer.holbaek.dk/download/03_annoncering_8_uger/4_kvartal_2019/miljkonsekvensrapport_-_version_3_-_26-11-2019.pdf
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år. Man kommer til at opgive den tåbelige ideologi, som konstant fremfører, at 

økonomisk vækst er godt og ønskeligt. Det har klodens tilstand vist os, at det 

ikke er. 

 

Denne banale kendsgerning bør også trænge ind i hovedet på 

vækstideologerne i kommunalbestyrelsen, i forvaltningen og i de små hjem. 

  

I (du, din politiker og din arbejdsgiver!) skal derfor holde op med at hylde 

vækst, som et mål i sig selv. Derimod  skal de borgere som ikke bidrager til 

væksten og drivhuseffekten hyldes og roses. 

 

Det betyder, i henhold til den nye klimalov, at det  især er 

kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, som er hverdagens klima-
helte, fordi de opretholder livet på et minimum af ressourcer.  

De bidrager kun beskedent til væksten og udledningerne af drivhusgasserne. 

De fattige skal roses og de rige skal skoses!.  Borgmesteren kan begynde, hver 

måned, at give en middag til kommunens fattigste familier som tak for. at de 

ikke bidrager til drivhuseffekten. Desuden bør hun månedligt besøge 

kommunens største miljøsyndere og bede dem/ham/hende om at lægge 

kursen om og tage sig sammen. Den samfundsmæssige konsensus-ideologi 

om, at vækst er ønskelig – bør revideres.  

 

Hvis du nu sidder med indvendinger i retning af; - ”Hvad skal vi så leve af?” - 

så må jeg påpege, at du ikke kan spise penge eller voksende talkolonner. Vores 

eksistens er truet  og det er den NU.  
Alle levende væsener lever af planter. Det er dette fødegrundlag, som den 

voksende CO2 mængde i atmosfæren truer. Der er rigeligt til alle, hvis den 

klimaødelæggende profit-produktion stoppes eller begrænses.  

 

Jeg er opmærksom på, at en pengeøkonomi uden vækst formentlig ikke er 

mulig. Men det gør ikke galskaben i pengeøkonomien mere fornuftig. Det gør 

det  kun mere påtrængende at etablere en økonomi som er konstrueret på 

grundlag af målbare og kendte enheder – såsom tid, vægt og energi. I en 

pengeøkonomi fortæller en vares pris ikke noget om materiale-, energi- og 

tidsforbruget. Når produktivitet og rigdom måles i en enhed, som man ikke 

kender indholdet af, men som af ”økonomisk nødvendighed” skal vokse, så 

pengene skal tjene endnu flere penge, for at en investering giver økonomisk 

mening og rentabilitet, ja så får man problemer.  
 Det er bl.a. derfor, at det så vanskeligt at få en global (og national) 

klimaaftale på plads.  

Økonomiens mål er profit, som  måles i penge, og  dette mål forringer i høj 

grad mulighederne for at skabe gode livsbetingelser for alle.  

Måske er det sidste gang, at vi med nogen oprigtighed kan ønske hinanden 

godt nytår.  

 

* 

 

2. januar 2020 

19 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 



 

SEAS-NVE – ENERGIPRODUKTION, LIDT OM 
RATIONERINGER OG FLYREJSER 

 
Næsten 1/3 af CO2 udslippet (29%) fra Holbæk Kommune kommer, ifølge 

Energistyrelsen, fra energisektoren. Dvs. fra ”forbrug og produktion af el og 

varme”.  

Jeg har ikke undersøgt nærmere, hvorledes energi-produktionen fordeler sig, 

men vi må antage, at det er et område, hvor der kan opnås betydelige 

reduktioner i produktionen og forbruget.  

Staten/ kommunen kan f.eks. fastsætte et maksimum for, hvor meget energi 

og CO2, der må bruges og lukkes ud i atmosfæren. Når dette maksimum er 

nået, så slukkes der for produktionen.  

Alternativt kan forbrugerens betaling for elektricitet  stige eksponentielt, når 

det kommer over et vist niveau.  

Der kan lukkes for strømmen nogle timer om dagen...  

Danskerne har tidligere levet under rationeringsordninger, fordi et ukontrolleret 
forbrug ikke var ønskeligt – af hensyn til betalingsbalancen eller af 

fordelingspolitiske grunde.  

Men nu må vi se, hvad politikerne finder på i det kommende år. Men det er helt 

afgørende, at de riges CO2-aftryk skal ned og det skal være nu. 

  

Et alternativ eller supplement til afgifter på flyrejser kan også være 

begrænsninger på antallet af flyrejser pr. person. Altså rationeringer. Et 

nødvendigt onde for de fire procent (4%) af verdens samlede befolkning som 

jævnligt flyver og spytter klimagasser ud, og som derved ødelægger livs- og 

produktionsbetingelser for mennesker i store dele af verden.  

 

Her i Holbæk må vi antage, at en betydelig del af det lokale CO2-udslip 
kommer fra SEAS-NVE, som har hovedsæde i Svinninge. SEAS-NVE er med de 

seneste opkøb (Radius Elnet og Ørsteds B2C)  blevet en af de største aktører 

på energimarkedet. De hævder selv, at de nu har landets geografisk længste 

elnet.  

Det giver anledning til bekymring og gode grunde til at se SEAS-NVE ekstra 

godt efter i sømmene. Vi bør, i kommunen,  nedsætte en uafhængig 

energikommission, som skal følge, tjekke og analysere produktions- og 

vækststrategien hos SEAS-NVE. 

Er SEAS/NVE egentligt  interesserede i at begrænse energiforbruget og dermed 

indtjeningen?  

SEAS-NVE hævder, at de gør det for at skabe værdi for dig! 

Men i hvor høj grad tjener SEAS-NVE samfundsmæssige interesser, og hvordan 

vil man imødekomme den ny klimalovens krav? 
En uafhængig og vækstkritisk kommission  skal løbende forholde sig kritisk og 

offentligt til SEAS/NVE tiltag og dispositioner.  

 

Det er min erfaring (fra SKAT og andre steder), at der er noget galt, når en 

organisation i den størrelse ikke er i stand til at udarbejde læselige og 

forståelige fakturer og breve.  

Når det halter så voldsomt for SEAS-NVE med simpel kommunikation og 



formidling, så er der garanteret også andet som halter i organisationen. Kan de 

også klare næsten af fordoble antallet af ansatte? 

 

Den varslede prisstigning på elforbruget i vinterhalvåret mellem kl. 17 og 20 

kunne udviddes og eller ændres, så der også var billigere perioder – evt. 

afhængig af vejr og vind. Og belønninger til borgere med et meget lavt forbrug 

i stedet for omvendt.  Hvordan kan overskudstrøm udnyttes mest 

hensigtsmæssigt? 

 

* 

 

3.januar 2020 

18 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 

200 MRSA SMITTEDE PERSONER I HOLBÆK? 

Landbruget i kommunen producerer ikke kun 1/3 af kommunens CO2 udslip. 

Landmændene i husdyrproduktionen i vores kommune anvender  store 

mængder medicin – bl.a. betydelige mængder antibiotika. I Holbæk kommune 

formentlig op mod et ton om året. 

Det store og vedholdende forbrug af antibiotika på bl.a. svinefabrikkerne får 

bakterierne til at udvikle resistens og desværre overføres disse resistente 
bakterier også til mennesker. Mennesker kan desuden føre smitten videre til 

både svin og mennesker. De mest omtalte og farligste er nok MRSA- bakterier 

eller især svine-MRSA (MRSA CC398). Den gør det svært at kurene mennesker, 

som har fået en infektion.  

 

Sygehuset, sundhedshusene og skadestuen tjekker nu, ved ankomsten, om 

den syge borger arbejder med eller er tilknyttet svineproduktion. Det gør de, 

fordi det er noget rigtigt lort, når disse bakterier kommer ind blandt andre 

syge patienter.  

 

Patienter med  MRSA skal isoleres fra de øvrige patienter, og det er 

ressourcekrævende.  
Hvis man tager udgangspunkt i det kendte antal MRSA-smittede i landet, så vil 

der måske være i omegnen af 200 smittede i Holbæk Kommune.  

 

Nogle af disse er formentligt svinefabrikanters børn, som bl.a. kan smitte 

andre børn.. Hvis svinefabrikkerne ikke bliver lukket ned, så  kommer vi til at 

etablere særlige skoler for MRSA-smittede børn, så de ikke smitter vores børn.  

 

Rent personligt og helt privat, så er min hidtidige interesse for bondepiger også 

kølnet noget..... 

 

Flere svinefabrikker vil betyde yderligere spredning af MRSA og yderligere 

udgifter for skatteborgerne – og nå ja.. og et par dødsfald i ny og næ, selvom 

det primært vil ramme ældre og svækkede mennesker, som alligevel ikke ville 
bidrage ret meget på arbejdsmarkedet. 

 

I de senere år er vi også blevet opmærksomme på, at landbrugets udbredte 



brug af svampemidler på markerne betyder, at mennesker nu også begynder 

at  dø af eller blive syge af svampeinfektioner, som tidligere nemt kunne 

kureres.  

 

Den levende natur tilpasser og forandrer sig konstant.  Morgendagens 

mælkebøtter er en lille smule anderledes end gårsdagens. Det samme gælder 

for dig. Dit DNA har forandret sig en smule siden du blev født.  

 

Der forløber hele tiden utrættelige evolutionære forandringsprocesser, hvor 

organismerne ændrer sig, tilpasser sig betingelserne i omgivelserne og finder 

nye nicher og levesteder at formere sig i og på.  

Disse evolutionære processer pågår altså også hos bakterier og svampe. Og 

her kan det ske meget hurtigt.  
Derfor må landbruget skifte kornsorter med få års mellemrum, fordi de nye 

kornsorters ”resistens” eller modstandsdygtighed mod sygdomme og 

svampeangreb konstant bliver brudt af de evolutionære processer. Det enorme 

forbrug af svampegifte i landbruget stimulerer altså økosystemet til at udvikle 

resistens mod disse gifte.  Altså, de gifte, som tidligere kunne slå en 

svampeinfektion ned hos en syg borger – virker ikke længere. 

Svamperesistens er en af de nye udfordringer for Holbæk Sygehus.  

Den ene procent af befolkningen som driver landbrug producerer altså en hel 

del dyre, helbredstruende og belastende samfundsproblemer. 

 

* 

4. januar 2020 

17  dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune  

 

DERFOR ER CO2 UDLEDNINGERNE SÅ FARLIGE.... 
Mange Holbækkere har vist ikke forstået, hvor farlig og livstruende en 

situation, vi står i. Eller også fortrænger de det. Men det hjælper ikke. Der er 

ingen smutvej ud af problemerne. Der er ikke en anden klode at flytte til. Hvis 

der findes en sådan klode, så kan vi alligevel ikke komme frem til den.  

 
Måske kan der med tiden udvikles teknologier (teknologiske fix)  som hurtigt 

og effektivt kan trække CO2 ud af atmosfæren, men de findes ikke nu. 

Desværre er der ikke tid til at vente.  

 

CO2-udledningerne skal stoppes nu, og via beplantninger skal der bindes CO2 i 

træer, buske, græs, urter, rødder og mikroorganismer. NU! 

Planter består primært af kulstof. Eller det man kalder  ”C” i det periodiske 

system..., hvor ”O” er ilt osv.  

  

Når planter dør, visner og rådner frigiver de C i form af CO2 til atmosfæren.  

Det er forudsætningen for vores liv på kloden. Sådan har det altid været. 

 

Tilvæksten af nye planter optager derefter den CO2, som de døende planter  
frigiver. I 20 mio. år har der været et nogenlunde stabilt forhold mellem 

rådnende planter (CO2-udslip) og ny tilvækst (CO2-binding). 

 



Men nu er der ikke længere levende planter nok til at opsuge de udledninger af 

CO2, der sker fra skovrydninger, skovbrande og fra landbrugsjorde bl.a. i kraft 

af den måde, man dyrker den på.  Dertil kommer den CO2, der er tilført 

atmosfæren fra de fossile brændsler – kul, olie og gas.  

 

Vi kan i løbet af nogle år opsuge en del CO2 fra atmosfæren ved at plante skov 

og/eller lade naturen gro. Holbæk Kommune må lave en øjeblikkelig plan for 

gøre 80% af arealerne i kommunen til naturskov (CO2-skov) eller vedvarende 

græsarealer (CO2-græs).  

Man vurderer, at op mod halvdelen af klodens CO2-udslip skyldes det 

manglende plantedække – eller rettere planter, som er brændt af eller rådnet 

bort og fra landbrugsjord, hvorfra der fordamper organisk materiale.  

 
CO2 indholdet i atmosfæren har været relativt konstant i over 20 millioner år – 

med en mellemliggende periode for 3-5 mio. år siden, hvor CO2 indholdet i 

atmosfæren svarede til det høje CO2-niveau her i 2020.  

 

Klodens CO2 har cirkuleret mellem atmosfæren og de levende væsener i en 

ganske stabil proces.   

Ved kapitalismens opståen og ekspansion for omkring 200 år siden begyndte 

industrien at bruge især kul i stor stil. Kul, olie og gas er oprindeligt organiske 

materialer, som altså bl.a. indeholder CO2. Dette CO2, i de fossile brændsler, 

som har været bundet i undergrunden i millioner af år, bliver ved afbrændingen 

til energi (varme) og bl.a. store mængder CO2.  

 
Denne ekstra mængde CO2 i atmosfæren forrykker balancen i den biotop som 

kloden jo er. Evolutionen af levende væsener her på kloden er sket i et klima, 

der i nogle millioner år har været  stabilt, men hvis klimaet ændrer sig, så vil 

mange levende organismer ikke længere være tilpasset livsbetingelserne på 

kloden.  

Det giver problemer for os mennesker, men også for, hvad vi kan dyrke og 

dermed spise.  

Det akutte og alarmerende problem er, at klodens klima vil gå ind i en 

selvforstærkende  proces, der ikke kan stoppes, og hvor det hurtigt vil blive 

meget meget varmere – og altså gøre store dele af kloden ubeboelig.  

Altså, hvis ikke CO2-udledninger stoppes nu og der bindes CO2 ved øget 

plantedække på kloden.  

Man har som politisk mål at holde temperaturstigningerne på 1,5 – 2 grader, 
netop for at udgå, at klimaet går fuldstændig amok. Men vi ved ikke om 

klimaet kan finde en ny global balance med gennemsnitlig temperaturstigning 

på 1,5 -2 grader. Formentlig ikke, så vi skal længere ned.  

 

Noget af det, vi frygter, er bl.a., at de enorme områder, hvor der i dag er 

permafrost i bl.a. Sibirien og det nordlige Canada, tør op og begynder at frigive   

CO2 og andre drivhusgasser. Der er tale om så store mængder, vi ikke vil 

kunne bremse processen. Det vil blot blive varmere og varmere.  Der er 

desuden bundet uhyre mængder metan på bunden af verdenshavene, som 

også kan slippe op i atmosfæren. Isen smelter osv. osv.  

 



Hvis vi stopper udledningerne af CO2 – så har vi måske en fremtid.  

I maj 2019 målte man CO2-koncentrationen i atmosfæren til 415 ppm, parts 

per million (CO2 molekyler pr. million luftmolekyler). Før kapitalismen  og i al 

forhistorisk tid, dvs. menneskenes tid på kloden, og  20 mio. år før med en 

undtagelse på ca. 3 mio. år, har indholdet af CO2 ligget på ca. 280 ppm. 

 

For 3-5 millioner år siden var koncentrationen af CO2 også oppe omkring de 

400 ppm. Temperaturen var  derfor 3-4 grader højere og vandstanden mellem 

5 og 40 meter højere end i dag.  Dvs. intet Danmark eller Holbæk – eller 

Holbækkere! 

 

I øjeblikket stiger CO2-indholdet med ca. 10 ppm på 5 år. For 5 mio. år siden 

tog det 1000 år for CO2-indholdet at stige med 10 ppm.   
CO2-indholdet i atmosfæren har været nogenlunde stabilt i over 20 mio. år, 

kun med den ”lille” variation  for 3-5 mio. år siden.  

 

Danmarks udledninger (og Holbæks?) af drivhusgasser er ikke faldet siden 

2015. I 2018 steg udledningerne. Tallene for 2019 foreligger endnu ikke.  

 

Som Greta Thunberg siger: - ”I want you to panic!”  

 

 

* 

 

5. januar 2020 

16 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 
 

HØJST 50 KILOMETER I TIMEN I HOLBÆK KOMMUNE            
For at opnå en hurtig og effektiv reduktion af CO2-udledningerne fra borgerne i 

kommunen, som samtidigt rammer alle ligeligt, så fastsættes den maksimale 

hastighed til 50 kilometer i timen for private køretøjer på alle veje indenfor 

kommunegrænsen.  

Det vil betyde næsten en halvering af energiforbruget og CO2-udledningen fra 

privat bilkørsel. 
 

Der bruges ca 34% mere brændstof på at køre 95 km. i timen end ved at køre 

65 km. i timen. En hastighedsforøgelse fra 110 til 130 km. i timen øger 

brændstofforbruget med ca. 20%.  Man bruger i omegen af 95% af 

motorkraften på at flytte luft. Luftmodstanden stiger med kvadratet på 

hastigheden.  

Derfor kan der opnås betydelige reduktioner af CO2 udledningerne ved at køre 

langsommere.  

Jeg har ikke, her og nu,  mulighed for at lave en konkret beregning for Holbæk 

kommune, men det er ubetvivleligt, at der kan opnås markante reduktioner af 

af CO2-udledningerne ved at sænke hastigheden på vejene betydeligt.  

Det er også ubetvivleligt, at det relativt nemt kan opregnes, hvilke besparelser, 

der ville kunne opnås. F.eks. ved at indhente oplysningerne om omfanget af 
kørte kilometer i kommunen, bilparkens sammensætning osv...  

 



Transportfradraget er et andet problem, som desværre nok har medvirket til at 

koncentrere arbejdspladserne i og omkring de større byer, frem for at få dem 

bedre fordelt i forhold til, hvor arbejdskraften bor.  

Holbæk kommune har mange pendlere. Mange arbejder i København og bor i 

de noget billigere boliger i Holbæk (herunder Gislinge og Snævre!).  

 

Nogle pendlere vil formentlig indvende, at de ikke har råd til at undvære 

transportfradraget, men der skal ske en ændring og en formindskelse af 

energiforbruget NU. Det må der findes en politisk løsning på, som ikke 

stimulerer til at køre langt og få transporten betalt af andre skatteydere.  

 

Når der skal ske omlægning af fossil-samfundet og en reduktion af 

energiforbruget, så  nytter det ikke, at man belønner og nærmest fremmer et 
samfund med store afstande mellem jobs og bolig. Transportfradraget må 

sættes under afvikling.  

Det er småborgernaivt at tro, at en gennemførelse af Folketingets nye klimalov  

og de kommunale ambitioner på klimaområdet kan gennemføres uden gener 

for dig, omkostninger for dig og et ændret transportmønster for dig. Samt 

betydelige krav til og restriktioner for erhvervslivet.  

Men det er en billig pris for at overleve.  

 

* 

 

6. januar 2020,  

15 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 
 

DE KOMMUNNALE JORDE OMLÆGGES TIL CO2 LAGRE 

Alle de kommunale jorder der i øjeblikket er forpagtet ud, skal inddrages og 

Omlægges til CO2-ophobende natur i form af vedvarende græs, vådområder 

og skov.  

Ca. halvdelen af klodens  CO2-udslip stammer fra de dyrkede arealer, 

skovrydninger og afbrændinger.  

Energistyrelsen vurderer, at ca. 33% (en tredjedel!) af CO2 emissionerne i 

Holbæk Kommune stammer fra landbruget og landbrugsarealerne.  
Disse landbrugsarealer er ejet af mindre end en procent af den samlede 

befolkning i kommunen.  

Denne ene procent er blevet en trussel mod vores overlevelse, fordi denne ene 

procent udnytter disse arealer på en måde, som resulterer i, at der udledes 

CO2 i stedet for at indsamle og ophobe det.  

 

Hvert år, i de næste ti år, indrages ti procent af det dyrkede areal, som 

omlægges til urørte CO2-ophobende naturområder.  

 

Det er kun få procent af det danske dyrkede areal, som bruges til 

menneskeføde. De uendelige korn, majs og rapsmarker, som du ser i 

landskabet, er stort set udelukkende beregnet til animalsk foder.  

Samtidigt ødelægges et areal i Sydamerika, som er større end Sjælland, til at 
dyrke sojabønner til danske svin, som derefter igen sendes til modsatte side af 

kloden. Det er ikke klodens fattige, som får det ”danske” svinekød – tværtimod 



ødelægger svineproduktionen livsbetingelser – især for de fattige her og nu. På 

længere sigt – for os alle.  

 

Det er nødvendigt at dette udslip af CO2 begrænses - og skal ske nu – selvom 

det vil have ubehagelige økonomiske konsekvenser. Konsekvenserne, af ikke at 

gøre noget, vil blive meget meget mere ubehagelige og få endnu større 

økonomiske konsekvenser.  De samfundsmæssige gevinster ved svinefabrikker 

er begrænsede og de miljømæssige konsekvenser er drastisk negative. Der 

skal som udgangspunkt ikke opdrættes flere svin, end hvad der kan opfodres 

og slagtes lokalt.  

Der skal ikke blot ske et ophør af udledninger af drivhusgasser. Der skal også 

ophobes og indsamles CO2 – f.eks. ved at plante skove. Vores borgmester er, 

ifølge Nordvestnyt, gode venner med Danmarks Naturfredningsforenings 
præsident, Maria Reumert Gerding. Der kan hun, forvaltningen, borgere med 

jordtilliggender og hele kommunalbestyrelsen få gode råd om skovrejsning, 

genetablering af vådområder og vedvarende græsarealer. Jeg synes, at du, 

kære læser,  skal købe aflad for din hidtidige livsform ved at testamentere din 

friværdi til etablering af ”CO2-Naturparker” 

Måske, du så får chancen for at mødes med mig i himmelen! 

 

* 

 

7. januar 2020 

14 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 
 

SKÆVE HJØRNER, FUGTIGE HULLER OG 
PLÆNEKLIPPOMANER 

Betydelige arealer i kommunen består af ”skæve hjørner” og små jordstykker, 

hvor de moderne landbrugsmaskiner dårligt kan vende rundt. Mange af disse 

småarealer dyrkes formentligt kun af gammel vane og for at opnå 

kontanthjælp fra EU's hektarstøtte ordninger.  

 

Under alle omstændigheder er der tale om en begrænset fortjeneste fra disse 

små hjørner og skæve vinkler. Vi må forvente en snarlig omlægning af EU-

kontanthjælpen til landmændene. Men landmændene kan lige nu bidrage til 
fællesskabet og CO2-indsamlingen ved at ophøre med at dyrke disse arealer, 

hvor der bruges ekstra diesel på at komme frem og vende og dreje 

maskineriet.  

Alle disse små-arealer (biotoper) vil så godt som omkostningsfrit og nemt 

kunne konverteres til CO2 opsamlende naturområder, som kan bidrage til at 

nedsætte landbrugets CO2-udledninger, som i øjeblikket udgør 1/3 (har jeg 

nævnt det før?) af kommunens samlede udledninger.  

Alle disse små jordstykker kan nemt registreres og udpeges, og kommunen 

kan rette henvendelse til lodsejerne. I første omgang med en venlig 

henstilling.....  

  

Andre ejere af private jordlodder, store græsplæner og haveejere vil ligeledes 
kunne bidrage til at binde CO2 for ganske beskedne midler – eller ved slet ikke 



at gøre noget og sende græsslåmaskinen til ophugning.  

Kommunen vil kunne blive beriget med nye ”fælleder” i form af CO2 

ophobende fælleder, moser og skove. 

Kommunen og staten kan yde hjælp til eventuelle tinglysninger, lejeaftaler, 

forpagtninger og jordstykker som gives i arv til almenvellet.  

Gør din have til et kulstof lager. 

 

* 

 

8. januar 2020   

13 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 

GRETA THUNBERG FLETNINGER OG EKSKLUSIVE 
VINPRÆMIER  
Der er brug for, at vi langt mere markant signalerer overfor politikerne og 

ignorante medborgere, at det er lige NU, der skal sættes ind, hvis vi skal 

undgå de værste konsekvenser af klimakatastrofen.  

 

Det vil kræve ofre af os alle. Også store ofre i form af fartbegrænsninger, 

øgede skatter, forbrugsafgifter, flyrejseforbud, produktionsrestriktioner, 

skovrejsninger, opførelse af biogasanlæg, solcelleparker, vindmøller, 

nedlæggelse af svinefabrikker og andre indgreb i den personlige frihed. 

Det vil ramme os alle, men nogen mere end andre. Det er den pris, der må 
betales for den uansvarlige stemmeafgivelse og politiske ledelse gennem årtier.  

 

For at markere begyndelsen på denne nye æra i Holbæk Kommunes politiske 

historie, så henstiller jeg diskret til, at vores borgmester, Christina Krzyrosiak 

Hansen, tirsdag den 21. januar 2020 kl. 18.30 møder op iført Greta Thunberg 

fletninger. 

 

Fremover bør Christina ikke vise sig offentligt uden Gretha Thunberg fletninger, 

før der bliver opsamlet mere CO2 end der bliver udledt fra Holbæk Kommune.  

 

Før og efter mødet vil medierne få lejlighed til at fotografere mig sammen med 

Christina. 
 

Men, kommunens øvrige kvinder skal ikke føle sig forsmåede. Jeg vil derfor 

uddele en eksklusiv og vidunderlig æblevin til hver kvinde, som møder op den 

21. januar kl. 18.30 på Elværket i Holbæk med Greta-fletninger.  

 

Jeg stiller naturligvis op til selfies med alle fletninge-piger. Desuden opfordrer 

jeg  til, at alle andre klimabevidste piger og kvinder også fletter håret samt 

opdaterer deres profilbilleder.  



Jeg har vedhæftet etiketten på den eksklusive æblevin, som vil blive uddelt til 



de klimakæmpende piger.  

Man vil bemærke, at æbleplukkerpigen  er iført ressourcebesparende 

arbejdstøj. Enhver ressourcebevidst Holbæk-kvinde har mulighed for at lægge 

billet ind på at blive årets æbleplukkerpige og dermed komme til at pryde 

etiketten på Ærlige Erlings Æblevin, årgang 2020. At være æbleplukkerpige 

hos mig er lidt ligesom at være i himmelen.  

Dette tilbud gælder også Christina! 

 

* 

 

9. januar 2020  

12 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 

MØLLER OG SOLCELLEANLÆG (også) PÅ LAMMEFJORDEN – 

KRAFTCENTER HOLBÆK!  
Kommunen bør straks i næste måned påbegynde opkøb af  

beboelsesejendomme på den inddæmmede del af Lammefjorden med henblik 

på at få opbygget vindmølleparker og solcelleanlæg på så store arealer som 

muligt.  

Måske bør fundamenterne på disse anlæg være forberedt på, at den 

inddæmmede del af Lammefjorden kommer under vand igen, måske  i løbet af 

et årti eller to.  

 
Når Holbæk nu straks skal iværksætte elektrisk produktion af brint og 

brændstof til energi-lagre og f.eks. til fly- og bilbrændstof, så er der brug for 

uhyre mængder strøm til disse formål.  

 

Hvis noget af den hidtidige Holbækske livsstil skal kunne fortsætte, så kræver 

det enorme mængder af strøm fra vedvarende energikilder.  

Den grønne overskudsstrøm kan anvendes til at producere brint og derfra 

metan og/eller flydende brændstoffer. Disse brændstoffer kan dels lagres, men 

også anvendes til tunge køretøjer, hvor batterierne ikke så godt kan klare 

opgaven.  

Der kan også produceres ammoniak ved hjælp af elektrolyse, og en 

opgradering, ved at anvende kvælstof (N) fra luften. Altså helt uden at have en 
CO2 -kilde. Ammoniak kan anvendes direkte som brændstof i f.eks. 

containerskibe.  

Men det væsentlige ved al fremtidig energiproduktion er, at der ikke hentes 

mere kulstof op fra undergrunden i form af gas, olie eller kul, fordi det forøger 

CO2-indholdet i atmosfæren. 

 

Det må være et miljømæssigt krav, at elektriciteten til en forøget mængde el-

biler produceres på bæredygtige energianlæg. Det nødvendiggør opførelsen af 

mange vedvarende energianlæg her og nu. Mange steder – også i Svinninge og 

Snævre!   

 

En produktion af brændstof via elektricitet og CO2 fra atmosfæren vil betyde,  

at en del af den eksisterende bilpark måske kan anvendes og måske slides helt 
ned, før den udskiftes med nyproducerede elbiler.   



Brændstof til fly kan allerede produceres nu – til en pris der angiveligt  ikke 

behøver at hæve priserne på flybilletter til mere end 2013-niveau, fordi det 

ikke kun er brændstofprisen som bestemmer den endelige billetpris. Vi skal 

dog skal være opmærksomme på, at det ikke kun er CO2 fra flyrejsende 

Holbækkere, der er problemet. Vanddampe og sodpartikler i de højere luftlag 

bidrager også til drivhuseffekten, så foreløbigt må I blive hjemme....  

  

Faldende ejendomspriser, fartbegrænsninger, flyrejseforbud og inddragelse af 

landbrugsjord er uendelige små problemer i forhold til de klimaproblemer vi 

står overfor.  

 

* 

 

10. januar 2020 

11 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 

GUD HAR FIRE HJUL 

CO2 udledningerne fra transportsektoren i Holbæk Kommunen udgør 35% af 

den samlede CO2-udledning i kommunen. Dvs. at landbruget og transporten 

tilsammen tegner sig for 68% af CO2-udledningerne i kommunen.  

 
En betydelig del af udledningerne fra transport stammer fra privat ejede  bilers 

udstødninger. Altså fra det brændstof, som du fylder på.  

 

Alligevel er det fortsat lovligt at reklamere offentligt, og med åbenlys støtte fra 

mange politikere, for disse klimaskadelige og livstruende maskiner.  

Kommunen har endda tilladt opførelsen af ”Bilbyen” på Stenhusvej i Holbæk, 

som med kæmpe vinduer, overdreven belysning og enorme arealer udstiller og 

opfordrer borgere til at købe nye og flere biler.  

I realiteten opfordrer man til ødelæggelsen af vores eksistensgrundlag. I første 

omgang især for fattige længere sydpå.   

Alkohol, rygning og stoffer er der lavet lovgivninger for, som skal motivere 

befolkningen til ikke at anvende eller overdrive brugen af disse stimulanser.  
Flere indlæg her på siden (Politik i Holbæk Kommune, red.) har da også 

påpeget udtalte skadevirkninger ved overdreven indtagelse af (min!)æblevin.  

  

Men bilerne, og den petrokemiske industris lakajer i form af autoforhandlere, 

er en langt større trussel mod livet og den grønne fornuft.  

De negative konsekvenser af bilindustriens lobbyisme og de utallige 

samvittighedsløse håndlangeres markedsføring rammer ikke kun dem, som 

bruger eller køber en bil.  Men det rammer også alle andre. Især rammes de 

fattige i klodens varme regioner, hvor det forøgede CO2 indhold i luften hæver 

temperatuen og vandstanden mere end her og forårsager død, elendighed og 

enorme flygtningestrømme.  

 

Jeg foreslår derfor, at vi begynder med at male alle vinduer i Bilbyen sorte, få 
slukket lyset derude og får sat sorte presenninger fast på det omgivende hegn 

- så ingen kan se de udstillede dræbermaskiner.   

 



Alle nuværende autoforhandlere fyres og i stedet ansættes byens værste og 

dovneste  langtidsledige ( f.eks. mig!) og kontanthjælpsmodtagere som 

sælgere.  

De ledige kan bl.a. hentes fra Dansk Supermarked, REMA1000, Bauhaus m.m., 

hvor de i øjeblikket er gratis arbejdskraft for disse ”ikke-så rent-mel-i-posen-

firmaer.”  

De ledige belønnes i forhold til, hvor få biler de (ikke) får solgt. Jo færre solgte 

biler – des højere bonus! På den måde får vi meningsfuldt opkvalificeret de 

ledige til kvalificeret folkeoplysning om automobilbranchens  problematiske 

adfærd og rolle i ødelæggelsen af vores (og børnenes!) fremtid.   

 

Mercedes i Tuse har en høj stolpe, hvor der på toppen drejer et Mercedes logo. 

 Dette logo kunne udskiftes med et dødningehoved eller f.eks. en familie (far, 
mor og børn), hvor et bølget blåt neonlys langsomt stiger op som vand og 

drukner familien. Igen og igen.  

I borgerservice kan der udleveres klistermærker til at påsætte bilerne med 

tekster som: - ”Bilisme er farlig for vores klode” - ”Dette køretøj fjerner 

livsgrundlaget for en fattig familie”  - ”Min udstødning vil dræbe dine børn” -  

 

NB - Det med ”bonus til de ledige” kan komme i konflikt med Lov om aktiv 

beskæftigelsespolitik, som jo netop har til formål at de ledige ikke skal have 

bonusser, når de arbejder for deres ydelse.  Men mon ikke Borgmester 

Christina kan få klaret det med Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard  inde 

på Borgen, når man betænker det gode formål? 

 

* 

 

11. januar 2020 

10 dage til Borgerworkshop nye energianlæg i Holbæk Kommune  

 

EN LILLE SEJLTUR PÅ CO2-HAVET  
En mand fra Snævre stod for at ville sejle jorden rundt med sin familie, så han 

skulle bruge en båd, og den skulle være god og stærk. Han og familien køber 
derfor en stor fin  båd, som de får kajplads til i Holbæk Marina. For en god 

ordens skyld beder manden lige nogle fagfolk om at kigge på båden, for at få 

en vurdering af dens styrke og sødygtighed. Han spørger skibstømrere, 

maskinmestre, bådbyggere, mast- og sejleksperter, glasfibereksperter,  

stålskrogseksperter, sejlsportshelte og folk som tidligere har fortaget en 

jordomsejling. Han spørger over 100 forskellige eksperter og de siger 

samstemmende: 

 -  ”du kommer ikke ud af Kattegat før I går ned; mus og mand og hele 

familien. Det er en rådden plimsoller du har købt.”  
 

Men så møder manden fra Snævre Morten Messerschmidt, som sidder inde på 

Restaurant Vadestedet, hvor han hører opera i sit headset og drikker husets 

bedste rødvin. Morten fortæller manden, at man ikke skal være så hysterisk 

med alle de der eksperter.... 
Manden lytter opmærksomt til Mortens gode råd, som jo egentligt passer ham 

godt og til hans drøm. Så tager familien af sted på bølgen blå. Her slutter 



historien ++++ 

 

Alle verdens miljø- og klimaeksperter siger, at mængden af CO2 i atmosfæren 

er kritisk (415 ppm), og at det er den væsentligste årsag til stigningen i 

temperaturen på kloden. Der findes efterhånden ingen videnskabsfolk, som 

betvivler dette.  

Dernæst er der også enighed om, at mængden af CO2 i luften kan blive så høj, 

at det bliver kritisk for, om mennesker fortsat kan bo på kloden.  

 

Det, vi frygter, er at ramme det såkaldte ”tipping-point” eller det vendepunkt, 

hvor klodens klima bare bliver varmere og varmere uden menneskeheden kan 

gøre noget.  

 
Videnskaben er også enige om, at der findes et sådant tipping-point, hvor bl.a. 

metanen, der er bundet i de enorme permafrost-områder i  Sibirien og det 

nordlige Canada, slipper ud i atmosfæren, fordi jordbunden tør op og frigiver 

det bundne organiske materiale.  

 

Større og større områder omkring Arktis og Antarktis bliver isfrie, så solen 

varmer havet op i stedet for, at isen kunne reflektere sollyset, og dermed 

varmen, tilbage til universet.  

 

De efterfølgende  temperaturstigninger vil så forårsage yderligere 

temperaturstigninger osv. osv. Flere andre forhold vil også kunne bidrage til 

denne selvforstærkende effekt.   
De aktuelle Australske skovbrande har nu afsvedet et areal, der er dobbelt så 

stort som  Danmark.  

Det er udviklingen af dette klimakaos, som Greta Thunberg, miljøaktivister, 

Enhedslisten, Alternativet, SF, videnskabsfolk og jeg frygter.  

 

Man taler om, at vi skal forsøge at begrænse temperaturstigningerne til 1,5 

grad. Det er netop for at undgå, at vi rammer det der tipping-point. Selvom al 

udledning af CO2 og andre klimagasser stopper i morgen, så vil temperaturen 

fortsætte med at stige mellem 0.3 og 0,6 grader, fordi der en del træghed i det 

globale klimasystem.   

Igen, der er nogle usikkerheder, og måske er tipping-point først ved 2 graders 

global temperatur stigning.  

Men den nuværende hastighed i afsmeltningerne ved polerne går endnu 
stærke end forudsagt, så måske har vi allerede har ramt tipping-point eller er 

meget tæt på det. Altså, hvor temperaturen stiger hurtigere og hurtigere. 

  

Derfor taler man om et ”CO2-budget”, og at det er ved at være opbrugt, fordi 

de beregninger der foreligger tilsiger, at vi rammer de 1,5 grad, og dermed 

tipping-point, om ca. ti år (og måske tidligere) – hvis ikke der sættes massivt 

ind for at reducere udledningerne. Kloden gennemsnitstemperatur er steget en 

grad og med den forventede stigning med yderligere 0,3 eller 0,6  grader, så er 

det NU, at samfundene skal omlægges. 

I denne sammenhæng er indvendinger mod vindmøller, solcelleanlæg og 

biogasanlæg og fartbegrænsninger at betragte som ligegyldige.  



Eksperterne siger faktisk, at vi har kurs mod den sikre død, hvis vi fortsætter.  

Så jeg forslår, at vi lukker ned for al unødig produktion, mens der er en 

mulighed for at handle.  

  

* 

 

12.  januar 2020 

11 dage til Borgerworkshop nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 

INGEN SKAL KØRE FLAD I HOLBÆK KOMMUNE 

Vi skal have nedbragt brændstofforbruget til transport, og et af midlerne kan 

være at gøre den offentlige transport gratis indenfor kommunegrænsen. 

 

Vi må formode, at en del bilister i stedet så vil vælge offentlig transport. Og 

cykelismen skal fremmes.  Der kan anlægges cykelstier i de ti meter brede 
CO2-opsamlende beplantninger langs alle hoved og landeveje.  

 

Det skal gøres lettere, at få cykler og bagage med bus og tog.  

 

Der etableres  cykelværksteder ved alle skoler, så børnene gratis kan få deres 

cykler gjort køreklare igen efter punkteringer og andre uheld. På  disse 

cykelværksteder kan de velbjergede borgere altid aflevere familiens 

overskudscykler, eller købe en, så de fattiges børn også kan få noget at cykle i 

skole på.  

 

I byerne og på udvalgte steder opsættes  kompressere til pumpning af 

cykeldæk. Ingen skal køre flad i Holbæk Kommunen. Ved butikscentre, 
dagligvarebutikker og kommunale institutioner opsættes desuden el-cykel-

ladestandere.  

Der etableres en svævebane mellem Hørby og Holbæk, som kan medtage både 

cykler og passagerer. Det vil spare megen transport rundt om fjorden.  

På siden af banelegemet mellem Holbæk og Kalundborg påsættes en cykelsti.  

 

* 

 

13. januar  

8 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 

KLIMAKATASTROFERNE – HVIS SKYLD ER DET? 

Det er oplagt, at vi her i Holbæk Kommune ikke er uskyldige i verdens 

ulyksalige og livstruende tilstand. Kommunens udslip af bl.a. CO2 vidner om 

dette. Den enkelte borger (dig!) og den enkelte forbruger (dig!) kan træffe en 

hel del valg som, i forhold til klimaproblemet, som er bedre end andre.  

Nogle af disse valg er besværlige at følge og praktisere. De fleste ved godt, at 

det øger den globale drivhuseffekt at flyve, køre bil, varme udestuen op om 

vinteren eller at spise okse- og lammekød osv.  

 

Mange gør det alligevel, fordi det er svært at omlægge vaner. Og næsten alle 



andre fortsætter jo den sædvanlige livsstil...  - Man skal jo på arbejde, og det 

er svært uden bil osv.   

 

Vi ved også, at det er nødvendigt med mange flere vindmøller, solcelleparker, 

biogasanlæg og brændselsproduktion via elektrolyse, hvis noget, der ligner den 

nuværende livsstil, skal opretholdes.   

Udover, at der skal skære seriøst ned for forbruget af fossile brændstoffer, så 

skal der også ske en ophobning/ binding af kulstof (CO2) i mange og 

kæmpestore skove og i vedvarende græsarealer.  

 

Jeg antyder hermed, på trods af vores individuelle personlige ansvar, så er der 

også et overordnet politisk ansvar, som mange politikere har svært ved at 

påtage sig.  
Mette Frederiksen forsøgte eksempelvis i valgkampen op til Folketingsvalget 

den 5. juni 2019 at bagatellisere klimaproblemerne. Hun gjorde forbrugernes/ 

borgernes brug af indkøbsplastikposer til det mest påtrængende miljøproblem.  

 

I sin nytårstale den 1. januar 20202 udlod Statsministeren helt af forberede 

befolkningen på de mange nedskæringer, problemer og omstillinger, som følger 

af den Klimalov, som Folketinget har vedtaget, og som trådte i kraft samme 

dag, som Statsministeren holdt sin Nytårstale.  

 

Det er udmærket at begrænse brugen af indkøbs-plastikposer, men selvom du 

bærer dine indkøb hjem i en stofpose, så har fødevareproducenterne pakket 

deres varer ind i så meget plastik, at du alligevel køber så meget emballage, at 
det formentligt rigeligt svarer til produktionen af ti indkøbsposer.  

 

Politikerne skal stille krav til producenterne om at levere og producere 

bæredygtigt. Også emballagen. Det vil gøre ondt, og det vil have nogle 

omkostninger.  

Dette krav kan træde i kraft øjeblikkeligt i forhold til samarbejdspartnere og 

leverandører til Kommunen. Også som krav til nybyggeri.  

 

Jeg burde som borger og forbruger kunne være tryg ved, at det kød, 

tandpasta, vaskepulver, frugt, grønt og brød, jeg køber, er produceret 

økologisk og klimamæssigt forsvarligt.  

 

Det skal ikke være mit personlige ansvar at undersøge, om det er det. Varer, 
emballage og produktion i almindelighed skal foregå klimamæssigt forsvarligt.  

 

Og så er vi tilbage ved forbrugernes ansvar – for det er jo forbrugerne 

(borgerne) som vælger politikerne.  

Det betyder, at borgerne ikke kan påberåbe sig uskyldighed, at de lever 

beskedent og at deres bil kan køre til Nordsverige på en tank, hvis de 

samtidigt stemmer på Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, 

Konservative, Nye Borgerlige, LA eller de Radikale. 

Retfærdigvis skal det nævnes, at folk som stemmer mere fornuftigt også kan  

henfalde til selvretfærdige betragtninger om egen fortræffelighed og beskedne 

levevis..........:) 



 

De ovennævnte partier har hidtil beskyttet producenternes ret til profit, 

massive CO2-udledninger og ret til at vildlede forbrugerne på bekostning af 

fødevarekvaliteten og miljøet.  

Selvretfærdige betragtninger om moralsk uskyldighed i forhold til verdens 

tilstand er derfor særdeles angribeligt, hvis man har stemt på et af 

ovennævnte partier.  

Når borgerne stemmer på politikere som tillader og støtter svineindustrien og 

dermed produktion af gylle, så medfører det, at gyllen og stanken følger med – 

for nogle uheldige borgene. Det er ubekvemt og ubehageligt for dem, det går 

ud over, men stemmetallene viser, at hovedparten af den øvrige befolkning er 

ligeglade. 

Vi kan ikke undgå klimakatastroferne blot ved at ændre vores individuelle 
adfærd – det kræver omfattende, indgribende og voldsomme politiske indgreb.  

Og det kræver politikere der kan og vil.... Men hvor er vælgerne, der vil? 

 

* 

 

14. januar 2020 

7 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 
 

KATASTROFEBEREDSKAB HOLBÆK 

For at begrænse skader, sygdomme og dødsfald i forbindelse med de 

kommende orkaner, regnskyl, oversvømmede kloaker, epidemier, resistente 

bakterier og svampe, fødevaremangel og vandstigninger, så må der 

påbegyndes udarbejdelse af en beredskabsplan for kommunen og alle 

borgerne.  

Der skal udarbejdes planer for, hvorledes det skal håndteres, hvis der kommer 

klimaflygtningen fra nabokommuner eller andre lande. Dette skal naturligvis 

også koordineres nationalt.  

Til hvor mange og hvor hurtigt kan man skaffe overnatningsmuligheder? Og 

hvor længe?  Det handler om rent vand, mad, toiletter, varme og senge. 

 

Hvordan opretholder vi lov og orden og forhindrer plyndringer af forladte 
boliger og forsvarsløse borgere?  

Hvor meget fungerer uden elektricitet? Hvem gør hvad, og hvordan skal det 

koordineres? Børn og borgere bør uddannes i, hvorledes de skal forholde sig i 

en katastrofesituation.  

Hvor mange akutmodtagelser kan Holbæk Sygehus håndtere. Skal Holbæk 

Kommune kunne sende nødhjælp og felthospitaler til nærområder, der er ramt 

af katastrofer? 

 

* 

 

 

15. januar 2020  

6 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 



VÆKST OG KLIMAPROBLEMER 

Et betydeligt antal virksomheder og butikker markedsfører og sælger varer 
med indbygget forgængelighed, som ikke kan repareres, som kræver 

specialværktøj eller som kræver særlige stik som ikke passer til andet. Eller 

som slet ikke kan skilles ad.... 

Stort set alle disse varer udleder CO2, når de produceres.  

Det er logik, at nødvendigheden af økonomisk vækst medfører, at det er en 

bedre forretning at producere og sælge varer med kort levetid. Det betyder jo, 

at der skal købes nyt – og det fremmer væksten (og profitten!)  

Økonomien og den økonomiske logik kræver vækst. Et investeret pengebeløb 

skal blive til et større pengebeløb, ellers går firmaet fallit og aktionærerne 

mister deres investering. 

Det pengeøkonomiske system er langtfra hensigtsmæssigt i et menneskeligt, 

økologisk og klimamæssigt perspektiv. Der er kun en klode, og der er ingen 

alternativer til den.  – Så hvor meget kan der vækstes uden også at ødelægge 
menneskehedens fremtid? 

 

Det er oplagt, at der i nogen grad kan foretages profitable investeringer uden 

det forøger klimaproblemerne ved f.eks. ikke at udlede CO2.  

Men hidtil er der ikke så mange af verdens økonomer, som mener, at det er 

muligt med fortsat vækst uden også at forøge klimaproblemerne.  

 

Men der er ikke noget valg. CO2en i atmosfæren skal igen bindes i levende 

organismer på landjorden. Herunder altså træer, urter, mikroorganismer og 

græs i Holbæk Kommune.  

Og uanset den uhensigtsmæssige økonomiske konstruktion, som vi er 

underlagt, så kan vi konstatere, at der ikke er teknologiske eller 
produkttionsmæssige begrænsninger i forhold til at huse og brødføde verdens 

befolkning.  

 

Helt lavpraktisk, så kan vi omstille samfundene til produktionsformer, der ikke 

ødelægger livsbetingelserne for (eventuelle!!) kommende generationer.  

Men det  kræver, at flere vælgere løfter blikket fra friværdien, kørselsfradraget 

og holder op med at tro på den naive, skadelige tro på at en enhver form for 

økonomisk vækst er positivt.  

Vi skal have ordet ”vækst” væk fra Kommunens hjemmeside, med mindre 

bureaukraterne begynder at skrive om planter.  

 

Politikerne bør være mere kritiske i forhold til virksomhederne og deres 

produktion. Der er faktisk meget såkaldt erhvervsliv, som ikke er så godt for 
vores eventuelle fremtid her på kloden. Den kritik bør de lokale politikere og 

borgmesteren også adressere. Altså ikke flere klipninger af silkesnore ved 

Bilbyer! Den hidtidige  økonomiske vækst har vist sig at være den største 

trussel mod menneskehedens eksistens på kloden.  

Borgmesteren, politikerne og andre må begynde at ytre sig offentligt og kritisk 

om diverse virksomheder, deres formål, produktion og energiforbrug.  

 

* 

 



16. januar 2020 

5 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 

ER DEMOKRATIET KLIMAFJENDSK? 

Klimakatastroferne og truslerne mod menneskehedens overlevelse her på 

kloden primært er forårsaget og skabt af de rige vestlige lande på klodens 

nordlige halvkugle. Det er altså frie demokratiske samfund, som, helt 

demokratisk, stjæler og ødelægger livsbetingelserne for mennesker i mere 

udsatte områder og klimazoner. Og snart er den gren vi selv sidder på også 

savet over.  

 

I de senere år er Kina, Indien og Asien også begyndt at bidrage kraftigt til 

klimaproblemerne.  

Men det er stadig således, at en dansker/ Holbækker i gennemsnit udleder fire 

gange så meget CO2 som en kineser og otte gange så meget som en inder.  
Og den ”grønne” Danmark er stadig på syvendepladsen i verden i forhold til at 

udlede mest CO2 pr. indbygger.  

 

På trods af, at vi er et frit og oplyst demokrati, hvor man måtte forvente, at 

der i et sådant åbent demokrati var muligt at tage hånd om påtrængende og 

livstruende problemer.  

Det har vist sig ikke at være tilfældet. Borgerne i demokratierne vælger 

tilsyneladende at stemme efter, hvorledes de på kort sigt kan bevare 

nuværende fordele og privilegier og vælger at ignorere, at dette betyder døden 

og forringede livsvilkår, her og nu,  for mennesker i de mere udsatte 

klimazoner. Og på lidt længere sigt også døden for deres egne børn og 

børnebørn.  
Selvom flyvning, uden for enhver diskussion, er den transportform som 

udleder flest klimagasser pr. passager pr. kilometer, så er flytrafikken fritaget 

for brændstofafgift, CO2-, Nox- og svovlafgifter og der er ikke moms på 

billetprisen.  

Et almindeligt turistbus-selskab, f.eks. Gislinge Turistfart, skal betale alle disse 

afgifter. Men demokratiet har besluttet, at de rige skal flyve billigt og de fattige 

skal køre dyrt. Det samme gælder for DSB. Mærkeligt! 

 

Socialdemokratiet vil have nye afgifter på plastikposer og plastikflasker, men 

ikke på flyrejser og rødt kød. Heller ikke en betalingsring for biler i København.  

Det kommer der ikke CO2 reduktion ud af, men mange mennesker har stemt 

borgerligt og socialdemokratisk alligevel.  

 
Den økonomiske vækst i de såkaldte vestlige lande forårsager – via bl.a. CO2-

udledningerne – direkte fattigdom i syd. Antallet af sultende i verden er steget 

de seneste tre år.  

 

Økonomen Branko Milanovic siger: - ”For hver procentpoint BNP vokser i Nord, 

bliver forholdene i Afrika værre og reduktionen i fattigdom der vanskeligere at 

opnå. For at udrydde global fattigdom er vi altså nødt til at gennemføre 

drastiske udledningsreduktioner, hvilket betyder en absolut reduktion af 

indkomsterne i Nord og en vedvarende negativ vækstrate i de rige lande.” (her 



citeret fra ”Som gjaldt det livet” side 59, 2019, af Jørgen Steen Nielsen) 

 

Men vil de demokratisk sindede borgere i Holbæk stemme for en omlægning af 

samfundet, øgede skatter og mindre indkomst, eller vil de hellere gå i døden 

med oprejst pande. Det kan være en trøst, at de fattige formentlig dør før os.   

 

* 

 

17. januar 2020 

4 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 

BONDESMÅLIGHED 

Når man betragter det dyrkede landskab, så er det mere regelen end 

undtagelsen, at landmændene dyrker helt ud til skel, grøfter, veje og stier, 

således at der ofte er mindre end en halv meter til vilde planter.  

Ganske ofte får disse smalle striber også en gang Round Up i løbet af året. 

 

Dette sker selv om markerne i dag er både 10, 20 og 50 gange større end 

tidligere, hvor der omkring de mange små marker alligevel var plads til udyrket 

natur i meget større målestok.  

Det må betragtes som smålighed fra landbrugets side, at man ikke tillader 
mere udyrket natur at udfolde sig. Kommunen udtrykker officielt vilje og ønske 

om øget biodiversitet, men dette materialiserer sig kun i begrænset omfang på 

landbrugsarealerne i kommunen. 

 

Vi kan begynde med at kræve 10 meter CO2-bræmmer langs  alle vandløb og 

offentlige veje, samt kræve usprøjtede og ugødede ”CO2-striber” omkring alle 

dyrkede marker.  

 

Når der dyrkes helt ud til skel efterlades der ikke plads til vilde urter, insekter, 

padder, mus, fugle og mikrofloraen. Altså den biodiversitet, som 

kommunalbestyrelsen officielt ønsker at fremme.  

 
I gamle dage ( 1950erne og tidligere) var markerne meget mindre, men der 

var alligevel plads og  råd til hegn og skel. Landmændene i kommunen må 

tvinges, med pisk og eller gulerødder, til at forøge arealerne med udyrket og 

CO2- opsamlende arealer.  

Jeg har vedhæftet en tegning, som min far har lavet, fra midten af 1950erne af 

markerne omkring min bedstefars gård i Himmerland, hvor han på disse 

sandede jorder var ”hedebakkebonde” med et bakket område i midten,som 

formentlig aldrig har været dyrket og med en vidunderlig biodiversitet. Dette 

område blev brugt til græsning for de 18 røde malkekøer.  

Fra nord til syd på kortet er der ca. 1000 alen.  

Bemærk alle de små marker der var dengang. Op mod 30.  Nu driver min 

fætter gården, samtidigt med fuldtidsarbejde, og han har ligesom andre 

bønder slået markerne sammen, så der i dag kun er nogle få store marker. Det 
er en udvikling, vi har set over hele landet, og hvor det mange steder har 

betydet en kraftig tilbagegang for den vilde flora og fauna.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

18. januar 2020 

3 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 

OM NØDVENDIGHEDEN AF BIODIVERSITET 

Både Folketinget og kommunalbestyrelsen har en målsætning om at forøge 

biodiversiteten. Men hvad vil det egentlig sige? Og hvorfor vil man forøge 

biodiversiteten? Måske, fordi det lyder godt?  

 

Mange af os (også i Snævre, tror jeg!) begræder, at vi ikke længere har en 

(eller fem) stærefamilie(r) i redekassen(erne) hver forår, at sommerfugle og 
guldsmede er begyndt at blive et sjældent syn.  

På det kemiske industrilandbrugs marker kan man ofte gå flere hundrede 

meter uden at møde en eneste blomst. Det er almindeligt kendt, at antallet af 

både insekter og fugle er faldet drastisk. Årsagerne er ikke helt afklarede, men 



det har nok noget med landbrugets driftsformer at gøre..... 

 

I de gamle såkaldte ”landracer” af korn var der en stor biodiversitet, således at   

der i samme udsæd var mange forskellige genetiske dispositioner i forhold 

vækst, højde, sygdomstolerance, kulde, fugt og tørke. Udbytterne var 

betydeligt mindre, men til gengæld kunne bondefamilien være nogenlunde 

sikre på, at noget af kornet ville klare sig – uanset vejrsituationen. I tidligere 

tiders selvforsyningsøkonomier, var det jo vigtigt med noget mad hvert år frem 

for meget mad nogle år.   

I dag består f.eks. en hvedemark af 100% genetisk ens planter – Det har øget 

udbytterne enormt, men hvis en sådan mark bliver angrebet af f.eks. gulrust 

og den er modtagelig for dette svampeangreb, så vil alle hvedemarker af 

samme sort i Nordeuropa rammes. Der dyrkes i dag meget få forskellige 
hvedesorter på de danske jorder. Det betyder en stor sårbarhed i forhold til 

udbytterne, men som hidtil har kunnet håndteres ved at bruge betydelige 

mængder af sprøjtegifte – fungicider, herbicider og insekticider. Gift mod 

svampe, andre planter og insekter.  

 

Når mange af os vil gerne øge biodiversiteten, så skal vi også gøre klart, hvad 

vi taler om. I fjorden, i søer og vandhuller vil en øget biodiversitet også forøge 

mængden af fisk, krebs og muslinger og dermed kunne give os næsten gratis 

mad. Den samme umiddelbare effekt vil  ikke være så markant ved 

skovrejsninger, men det vil dog betyde en forøget mængde jagtbart/spiseligt 

vildt. Men skovene har i sig selv en berettigelse som CO2-ophobere.   

 
Skovene kan desuden beplantes med en lang række bærbuske og træer med 

spiselige frugter, nødder og bær. Derudover vil urter, insekter, fugle, padder, 

svampe og  jagtbart vildt begynde at stortrives. Fra en ældre biodivers skov, 

kan der altså også hentes megen næring. Træer er desuden en energireserve i 

krisetider og et byggemateriale – idet brugen af CO2problematiske materialer 

som glas, stål og beton skal begrænses.  

 

I et verdensøkologisk perspektiv ved vi ikke, hvor grænsen går for, hvor lidt 

biodiversitet vi kan nøjes med, men mange af vores spiselige afgrøder er 

afhængige af insekter til bestøvningen, for at kunne sætte frø, bær eller frugt. 

Men hvor langt kan vi gå ned i diversitet, før det går galt?  

 

Mange  bakterier, snylterer, svampe, insekter, fugle og pattedyr er afhængige 
af bestemte planter for at kunne formere sig  og af, at der er en årlig cyklus, 

hvor forskellige behov opfyldes.  Vores honningbier kan f.eks. ikke nøjes med 

at rapsen blomster tre uger hvert år. Forholdene og fødekilderne skal også 

være til stede resten af året.   

Dyr, fugle, insekter, planter og svampe har alle naturlige fjender, men dette 

bidrager også til at opretholde en sunde og biodivers bestand – og er ofte også 

en betingelsen for  formeringen. Der er meget som regulerer kredsløbene i 

naturen, og det er et åbent spørgsmål, hvor lidt biodiversitet vi ville kunne 

nøjes med.  Øget biodiversitet kan ses som en fremtidssikring.  

 

I Holbæk kan vi stoppe eller begrænse udledningen af næringsstoffer til søer, 



vandløb og Isefjorden/ Holbæk Fjord og binde CO2 ved at lade store områder 

gro til i moser, skov, vedvarende græs og urter.  

 

Blandt de såkaldte vilde blomster, planter og urter er der en gruppe, som man 

kalder de vilde slægtninge til de dyrkede arter og sorter.  

I Danmark har man kategoriseret ca. 450 vildtvoksende  arter som slægtninge 

til fødevare- og foderplanter som har potentiale til kommerciel eller praktisk 

anvendelse.  

Når planterne vokser af sig selv, hvor de nu kan få plads til det, så udvikler de 

sig forskelligt og tilpasser sig forskellige forhold. Denne genpulje kan bruges – 

og bliver brugt – til krydse egenskaber ind i de ofte noget ”degenererede” 

kulturplanter. Når vi fremavler kulturplanter, som giver store udbytter, så 

mister disse planter ofte samtidigt nogle andre egenskaber. De blive mere 
syge, smager måske ikke af så meget osv. Her kan man så gå ”tilbage” til den 

vilde slægtning og derfra hente ”friske” gener, der er tilpasset det aktuelle 

klima.  

 

Vi kan også medvirke til at fremme og beskytte den spiselige biodiversitet ved 

at oprette en Arne- eller Arke-gård, som dyrker og opformerer sjældne sorter 

og arter af kulturplanter, således at denne genetiske pulje ikke uddør. Vi kan 

også holde øje med, at kulturplanternes vilde slægtninge i kommunen ikke 

forsvinder.  

Man kunne indsamle og opformere diverse kulturplanter. Der findes i 100vis af 

ærtesorter med spændende smage og egenskaber, men du kan ikke engang  

finde ti forskellige ærtesorter i frøstanderne på planteskolerne, 
byggemarkederne eller i dagligvarebutikkerne. I min familie dyrker og 

opformerer vi Danmarks formentlig mest velsmagende ært, 5xÆ -  ”Ærlige 

Ærlings Ægte Æde Ært” - Kvinder, der har smagt denne ært, er villige til at 

luge et ti meter bed i min have for at få bare et ærtefrø af denne usædvanligt 

velsmagende ært. Men man skal bestille tid og skrives op, for at få lov! 

 

 

 

Tabet af den spiselige biodiversitet kan vi rode bod på ved at etablere en Arne-

gård, som dyrker, opformerer, rådgiver, uddeler, planter og registrerer den 

plantegenetiske situation i kommunen. Der findes mangfoldige sorter af 

gulerødder, kål, persille, ærter, asparges, bønner, radiser, kartofler, salater, 

kirsebær, æbler m.v. som ikke er tilgængelige på markedet, og som er truet af 
udryddelse. Ikke fordi de ikke er gode og velsmagende, men fordi de ikke 

passer til moderne maskinel dyrkning. Derfor kan vi stort set kun købe frø af 

planter, der er nemme at høste maskinelt. Det vil være et kolossalt tab for den 

spiselige biodiversitet at miste alle disse velsmagende urter, grøntsager og 

frugter.  

  Stauder og andre haveplanter fra de mange landbohaver, er en kulturarv, 

som nu forsvinder, fordi alle mindre landbrug efterhånden er blevet opkøbt af 

kemisk industrilandbrug. Det kunne ellers være meget sjovt at tjekke op på 

den kulturarv, som de gamle landbohaver udgjorde/ udgør.... 

 

De klimaforandringer som nu er i gang, og som vil blive betydeligt mere 



omsiggribende i de kommende år, nødvendiggør, at vi opretholder en betydelig 

diversitet i vores afgrøder, fordi vi faktisk ikke ved, hvilke planter der kan 

trives under de kommende klimaforhold.  

 

Holbæk Kommune  kunne blive frontløberen i forhold til at Danmark får en 

national handleplan for de plantegenetiske ressourcer.  

 

Her er nyforædlet bønne hjemme fra Gislinge. Formentligt den rødeste, som 

verden hidtil har set, men jeg vakler mellem om den skal hedde ”Vagina 

Red”, ”Rudolph” eller måske ”Christina”, hvis Holbæks energiplan sparker 

røv! Eller måske bare ”Holbækbønnen”  

 

 

 

* 

 

19. januar 2020 

2 dage til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 
 

EN REN FJORD ER GRATIS MAD  
Landbrugsnation eller Fiskerination. Hvor blev fiskene af i Nordens 
Middelhav?  
 

Holbæk Fjord er en del af Isefjorden, som er ca. 300 kvadratkilometer stor. 

Kystlinjen er 205 kilometer og det såkaldte opstrømningsarel er på 734 

kvadratkilometer og ca. halvdelen af dette er landbrugsarealer. 

Opstrømningsarealet er de områder, der ligger op til Isefjorden, og hvorfra der 

strømmer vand, og dermed også potentielle næringssalte og forureninger, ud i 

fjordsystemet. Men også grundvand.  



Der tre blå bølger i Holbæk Byvåben vidner op, at fjorden oprindeligt har haft 

stor økonomisk (ernæringsmæssig!) betydning.  

 

 Isfjorden har i biologkredse fået betegnelsen, ”Nordens Middelhav”. Det 

skyldes flere forhold. Isefjorden ligger i et af Danmarks regnfattige områder 

(alt er relativt i disse klimafordringstider!)  og fjorden er forholdsvis lavvandet. 

 

Isefjorden er en tærskelfjord (ligesom Middelhavet!). Dvs. at ind- og udløbet, 

mellem Hundested og Rørvig, er forholdsvis lavvandet i forhold til vanddybden 

i fjorden og i Kattegat. Når det blæser kraftigt vil det meste af vandmassen i 

Isefjorden blive omrørt  og dermed iltet, fordi blæsten får lavet uro nok til at 

det også påvirker bunden. Dvs. at de betydelige arealer på bunden af fjorden, 

der sidst på sommeren ligger øde hen på grund af iltmangel, igen sætter de 
biologiske processer i gang. Fiskene kan igen få ilt fra vandet til deres 

vejrtækning via gællerne og de kan svømme i disse områder og dybder igen.  

  

Alt det medvirker til, at Isefjorden er en smule varmere end f.eks. Limfjorden. 

Det betyder også, at der sker en hurtigere omsætning af de tilstrømmende 

næringssalte, således at man kan sige, at Isefjorden er lidt mindre forurenet 

end man umiddelbart skulle forvente.   Det skyldes også, at der er forholdsvis 

beskeden tilstrømning fra oplandet i forhold til fjorden areal.  Det medfører i 

øvrigt også, at saltkoncentrationen i Tempelkrogen, som ellers er et rigtigt 

brakvandsområde,  på varme og tørre somre kan kan nå op på niveau med 

havet det sydlige Kattegat, fordi der er meget lav tilstrømning af ferskvand og 

stor fordampning.      
Men på trods af de gunstige økologiske betingelser for et rigt og varieret liv i 

Isefjorden, så sker dette ikke, fordi hovedparten af fjordbunden er dækket af 

et tykt slamlag, der er opbygget af årtiers udledninger fra landbruget og 

afbrænding af fossile brændstoffer.  

Mere end halvdelen af de arter der levede på fjordens bund er forsvundet, og 

mange af dem, der er forsvundet, levede af at filtrere plankton fra vandet. Nu 

rådner disse planton m.m. i stedet for at blive spist, og de bruger ilt til den 

proces, hvilket som bekendt medfører iltsvind... hvilket skaber yderligere 

slamlag på bunden af fjorden.  

 

Iltsvindet betyder bl.a. at fisk og muslinger forsvinder. I 1978 blev der  fra 

Isefjorden landet ca. 125.000 kilo fisk i Holbæk Havn. I dag bliver formentlig 

kun fanget nogle få tons af lyst- og fritidsfiskere i hele Isefjordsystemet.  
I 1978 var forureningen allerede begyndt at slå igennem, så fangsterne har 

formentligt været betydeligt højere før 1978 og med mange private som 

fiskede til husbehov.  

 

Hvis man antager, at hele Isefjordsystemet kan producere  500.000 kilo fisk 

om året (jeg har ikke lavet beregninger, men det kan lade sig gøre!), så vil det 

betyde 2.500.000 måltider, hvis vi regner med 200 gram fisk pr. person i 

gennemsnit.  

 

Det betyder, at den kommende produktivitetsnedgang, som en omlægning af 

landbruget og beplantning af skov, vil betyde, i høj grad vil kunne 



kompenseres ved stærkt forøget mængde fisk i vore fjordsystemer.  

Landbruget har i høj grad stjålet vores fisk fra de indre farvande under dække 

af, at de producerede meget mere korn (til svin!), og dermed har kunnet give 

mange flere mennesker mad på bordet. Men det er en sandhed, der skal 

modificeres af, at vi på den bekostning har mistet stort set hele fiskebestanden 

i de indre farvande.  

Fisk skal ikke fodres eller passes – de skal bare fiskes op. Dejligt, friskt, sundt 

og med begrænset arbejdsindsats i forhold til udbyttet eller som hyggelig 

fritidsaktivitet...  

I et økologisk og klimamæssigt perspektiv vil det være klogt, at vi igen blev en 

fiskerination/ kommune frem for den svinerination/ kommune, vi nu er.  

 

En fjord, hvor der ikke blev udledt kvælstof til, vil betyde en genindvandring af 
den marine flora og fauna – og den vil kunne levere føde/ proteiner der 

formentlig langt overstiger faldet i de mindre udbytter på landbrugsjorderne 

omkring Isefjorden.  

 

Landmændene har ret beset stjålet vores fælles ressourcer i de indre farvande, 

ved at overgødske på deres private og EU-støttede jorde, hvorfra udledninger 

af næringsstoffer har ødelagt de enorme fælles ressourcer (mad) der tidligere 

var tilgængelige for borgerne som en fri ret til at fiske...En nedgang i 

landbrugsproduktionen vil efter nogle år modsvares af bl.a. en vækst i 

fiskebestandene. 

 

* 

 

20. januar 2020  

En dag til Borgerworkshop om nye energianlæg i Holbæk Kommune 

 

MADSPILD OG PRISER  
Man kan opdele madspild i to kategorier. Der er det spild der opstår, når vi 

køber for meget, ikke får brugt råvarerne og derfor må smide dem ud. 

 
Butikkerne bruger diverse tricks til at få os til at købe mest muligt. Større 

poser,  større indkøbsvogne, større flasker, mængderabat, slik ved kassen i 

børnehøjde osv. Det betyder, at vores egne forsøg på kun lige at købe det 

nødvendige konstant bliver udfordret af dagligvarebutikkernes vedholdende 

forsøg på at lokke os til større indkøb og forbrug.  

Men madspildet foregår jo ikke kun i hjemmet.  

 

Mindre omtalt er det spild som producenterne, forhandlerne og varekæderne 

forårsager. Men her er det muligt at sætte politisk ind og som kommune at 

påpege erhvervets negative klimapåvirkning, frem for vedholdende at levere 

gratis arbejdskraft fra Jobcenteret til dette svineri.  

 

For supermarkederne er det mere økonomisk fordelagtigt at holde priserne 
oppe og så evt. sælge lidt mindre – end at sætte priserne ned og komme af 

med alle produkterne.  

Derfor forsøger man at gøre madspild til et forbrugerproblem frem for et 



producentproblem.  

Det er vigtigt at holde priserne oppe – derfor bedre at ødelægge og smide ud 

end at forære noget væk.  Kampen mod madspild er nu blevet en måde for 

kapitalen, at opnå højere profit. Og samtidigt bliver flasker og poser større og 

større.... 

Diverse reklamer for ”klimavenlighed” , ”miljøvenlighed”, ”grøn”  og 

”bæredygtig” betyder i bedste fald ikke andet  end at varerne er mindre 

klimaskadelige end andre tilsvarende varer.  Men miljøvenlige er de sjældent. 

Og selv om vi medbringer egen indkøbsnet, så er alle varerne alligevel pakket 

ind i plastik.  Måske Kommunen kunne sætte mål for plastikreduktion.  

 

 

* 

 

21. januar 2020 

I dag  er der  Borgerworkshop om etableringen af nye energianlæg i Holbæk  

 

KLIMAET OG DET PERSONLIGE ANSVAR  

Lønarbejdere har produceret både den nuværende og de kommende 
klimakatastrofer. Det er lønarbejdere, som borer efter olie, som lukker gift ud i 

miljøet, samler biler, fodrer svin, bygger paladser af glas og stål, udpiner 

jorden, flyver flyvemaskiner og laver annoncer for ferierejser til den anden side 

af kloden osv.  Det logiske og første tiltag må altså være at begrænse antallet 

af lønarbejdere, fordi det er her roden til problemerne ligger.  

Det er hyklerisk ”bare” passe sit arbejde og samtidigt hævde at være uskyldig i 

verdens tilstand.  

  

Men det er mit gæt, at mange er meget langt fra at dele de synspunkter, jeg 

har fremført. Den vrede og aggressivitet som er blevet udtrykt på ”Politik i 

Holbæk Kommune” tyder dog også på, at der er trådt på en øm tå.  

Man kan opdele befolkningen i fire grupper i forhold til klimaproblemerne.   
 

Der er den gruppe som ikke mener, at det er noget videre problem – i hvert 

fald ikke lige med det samme... 

 

Der er også en stor gruppe, som anerkender, at der er problemer, men at 

Danmark er så lille et land, at hvad vi gør her er ligegyldigt i forhold til hvad de 

store nationer udleder.  

 

Der er også en voksende gruppe, som har indset, at vi er på dødskurs, hvis 

ikke der gøres noget. Men hvad og hvordan? Og hvad jeg gøre? Lade være at 

flyve og holde op med at spise oksekød? Men hjælper det?  

 

Endelig er der en meget lille gruppe af borgere som aktivt skriver, taler og 
demonstrerer, men det er givetvis langt den mindste gruppe.  

 

Jeg skal ikke her give konkrete anvisninger udover dem, jeg allerede har 

fremsat. Men det er nødvendigt at mange flere letter røven, hvis vi skal undgå 

katastroferne.   



 

Vi skal forholde os til  det demokratiske flertal, som ikke vil gøre noget.  

Dem som benægter klimaproblemerne må overbevises, men det tager tid og 

de kræver, at de skal tage deres forestilling om at være ”normaldansker” op til 

revision. Dvs. de skal revurdere både deres arbejdsmoral, deres spisevaner, 

ferietraditioner og opfattelsen af, hvad der er godt, skidt og ”normalt” for 

samfundet. De skal forstå, at det er bedre at arbejde mindre end mere, og at 

”vækst” kan være livstruende.  

 

Den gruppe som siger, at de anerkender klimaproblemerne, men som samtidigt 

siger, at det er lige meget, hvad vi gør, fordi vi (Danmark) er så små og 

ubetydelige i den store sammenhæng.  

Det er der måske noget om, men vi kan også anskue problemet på en anden 
måde.  

Når det danske samfund afbrænder fossile brændstoffer og dermed udleder 

drivhusgasser, så stiger mængden af drivhusgasser (især CO2) i atmosfæren.  

For hvert ton, eller kilo, udledt CO2, som du er årsag til, så forringes 

livsvilkårene for mennesker i mere udsatte områder. De må flygte eller sulte 

pga. tørke eller oversvømmelser.  Det kan godt være, at det ville være sket 

alligevel pga. de globale udledninger i øvrigt, men hvis du ikke havde taget på 

ferie i Thailand, så kunne en lille familie måske have reddet livet på deres 

datter – eller givet hende en måned mere at leve i.  

Det er kynisk, eller måske snarere udtryk for fortrængning, ikke at ville give 

fattige mennesker på den anden  side af kloden mulighed for at leve lidt 

længere. Det er trods alt overkommelige ofre vi skal yde her, for at flere kan 
leve længere.  Argumentet med, at det alligevel ikke nytter at gøre noget 

holder derfor ikke. Det meget muligt, at vi er på vej til udryddelse af 

menneskeheden,  men det berettiger os ikke til tage livet af andre, for på 

demokratisk vis at opretholde en livsstil og en kapitalistisk produktionsmåde, 

som underminerer livsbetingelserne for os alle.  

De relativt små krusninger i klimaet, som vi ser i Danmark, er for intet at 

regne i forhold til de mere udsatte områder i verden, hvor enorme områder 

gøres ubeboelige, hvor en del af årsagerne hertil skal søges i Danmark og 

Holbæk. Vores livsstil ødelægger direkte livsbetingelserne for andre 

mennesker. Det er ikke rimeligt.  

Der er altså både et personligt og politisk ansvar. Selvom det er svært at 

ændre den private livsstil, så er det ikke svært at stemme anderledes, så der 

bliver iværksat omfattende ændringer af samfundet, energiforsyningen, 
forbruget, produktionsmetoderne i industrien og et stop for vækstidioterne.  

 

 

 

* 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


