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Høringssvar vedr. Lokalplan 702.1. Solrød Erhvervskile. 

 

Solrød Kommune blev som en af de første DN-klimakommune i Danmark og har været meget aktiv med 

fokus på at klimasikre offentlige bygninger, etablere biogas, fjernvarme og senest at etablere fjernvarme 

leveret som overskudsvarme fra CP Kelco til dele af Havdrup. 

Men som klimakommune bør Solrød også have fokus på biodiversiteten i den lokale natur og bidrage til 

klimaindsatsen med en mere bred grøn dagsorden. 

I Lokalplan 702.1 for Solrød Erhvervskile er det positivt at der sikres faunapassager i sammenhæng med de 

passager, der er etableret under motorvej og den nye jernbane. Ligeledes er det positivt at kræve at 

beplantningsbæltet skal fremstå som et skovbryn såvel mod jernbanen som mod Åsager. Her skal dog 

tilføjes, at beplantningen skal udføres med træer og buske af hjemmehørende arter, der leverer pollen og 

nektar til bier og andre bestøvere. 

Ligeledes kan flagermusledelinjerne udføres med insektvenlig blomsterblanding udelukkende bestående af 

hjemmehørende arter. 

Vi vil desuden påpege det helt urimelige i at søge om nedlæggelse af ca. halvdelen af fredskoven. Skov skal 

bevares for at optage mest mulig CO2. Nyplantet skov er mange år om at optage den manglende mængde 

CO2. Det er ikke i orden at tilbyde den nedlagte skov til Miljøstyrelsens skovpulje.  

Opnås den ønskede nedlæggelse af fredskov, skal tilbuddet om at erstatningsskov tilgår Miljøministeriets 

puljeskov ændres til en plantning af bynær skov – der skal udlægges i forholdet 1:2 i forhold til det nedlagte 

areal, hvilket er praksis for bynær skov. Skoven skal anlægges på arealet afgrænset af den blivende fredskov 

i nord og Åsager i syd og Traneholmsvej i vest og Køge Bugt motorvej i øst. Derved bliver skoven til gavn og 

glæde for borgerne og CO2-optaget i Solrød Kommune. Samtidig bliver området til erhverv mere regulært 

og lettere at planlægge byggeri og vejføring på. 

Det kan være OK at flytte lavbundsområdet i syd til tilsvarende areal mod nord. Men kommunen bør i langt 

højere grad aktivt arbejde for at genoprette det udpegede lavbundsareal til vådområde. 

Det tidligere beskyttede dige, der udgør sognegrænsen bør genoprettes som dige og ikke blot markeres på 

en eller anden ubetydelig måde. 
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