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Besøg af miljøministeren 

 
Solrød kommunes biolog Maria Astrup Skov står her med ryggen til og forklarer miljøministeren om kommunens indsatser i 

forbindelse med kommunens deltagelse i konkurrencen ’Danmarks vildeste kommune’,  

 

Mandag d. 9/8 2021, var Miljøministeren, Lea Wermelin på besøg i forbindelse med Solrød kommunes 

deltagelse i ’Danmarks vildeste kommune’. Besøget foregik ved Solrød bæk, tæt på midten af bækkens 

strækning. Vejret var ikke til at stole på og tunge regnbyger drev ind kort før besøget. Heldigvis klarede 

vejret op og deltagere til besøget kunne stå uden for de opsatte pavilloner og nyde de solstråler vejret 

kunne byde på, samt besøget af landsvaler der fløj lavt over marken omkring besøgsstedet.  

 

Under besøget fik miljøministeren forklaret om det store naturprojekt langs Solrød Bæk, hvor 

landbrugsmænd og lodsejere kan få skiftet deres landbrugsjord ud med landbrugsjord andet sted. 

Landbrugsarealerne omkring Solrød Bæk er nemlig udpeget som særligt beskyttede arealer, der kan 

anvendes til boring efter drikkevand. I forlængelse af denne anvendelse, kan disse landbrugsarealer 
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omdannes til eng- og moseområder, der gavner både flora og fauna omkring Solrød Bæk. Desuden skal 

der etableres en natursti så borgere kan få glæde af den flotte natur på gåben helt fra Havdrup til Solrød. 

 

Derudover kunne miljøministeren høre om hvordan vi i Solrød Kommune uddanner borgere til 

naturambassadører, hvordan kommunens arealer kan anvendes til fordel for øget biodiversitet og 

kommunes initiativer til vildere skoler og institutioner. Til dette kommenterede miljøministeren: ”Solrød 

Kommune inddrager borgerne på flere forskellige måder, og det gør den globale biodiversitets udfordring 

lokal og konkret på en god og håndgribelig måde.”  

 

Efter miljøministeren var færdig med at høre oplæggene forberedt til besøget, var der tid til at 

miljøministeren kunne gå rundt i blandt de fremmødte deltagere og indgå dialog med deltagerne. 

Derudover fik miljøministeren udleveret det lille emblem naturambassadørerne får udleveret, så 

miljøministeren kan huske på den vigtige og gode indsats de uddannede naturambassadører udfører. Til 

dette kommenterede miljøministeren med et smil på læben at nu var hun også en del af klubben. 

 

 


