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I dag kører mountainbikerne på samme stier i Knudskoven som gående, hundeluftere, løbere og alle de
andre brugere af skoven. Nogle gående føler sig generet af den hurtigere trafik og de grusstier som er
anlagt i Knudskoven, er absolut ikke det bedste underlag for mountainbikere, men PT. det eneste
mountainbikere har at køre på i Holbæk.
Etablering af et spor dedikeret til mountainbikere, vil adskille den langsomme trafik fra den hurtige, hvilket
vil resultere i at den langsomme trafik vil føle sig mindre generet og mountainbikerne vil få bedre forhold for
deres sport. Hvis ikke der blive etableret et mountainbikespor, vil den nuværende situation med risiko for
konflikter fortsætte.

Etablering af et mountainbikespor vil få følgende positive konsekvenser:









Adskillelse af gående/langsom og den hurtige mountainbike trafik = større sikkerhed
Mindre pres på de mest befærdede stier
Bedre forhold for alle mountainbikere i Knudskoven
Mulighed for at træne med Holbæks ungdom på mountainbikesporet
Bedre vilkår for dyrelivet i Knudskoven, fordi sporet er placeret væk fra tæt krat mv.
Mulighed for at hele familien kan tage en tur på cykel i skoven
Integrering af den Åbne Skole og foreningslivet – Holbæk Cykelsport vil invitere skoleklasser på
introforløb i skoven
Mere ejerskab for skoven - som vi alle sammen skal passe på

Holbæk Cykelsport har dd. samlet 398 underskrifter på ovenstående argumentation – vedhæftet denne
skrivelse i PDF format.
Derfor var det med virkelig stor skuffelse, at vi d. 27. maj kunne konstatere at formand for Udvalget for
Klima og miljø, John Harpøth, og særligt at formanden for Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Emrah
Tuncer, stoppede processen for etablering af et MTB spor i Knudskoven - en proces der har været
undervejs i 2 år.
Argumenterne er, at skoven skal være for dem med stille aktiviteter og dyrene. Orienteringsløberne fik
tilladelse til fremadrettet at lave orienteringsløb i skoven, vel at mærke i underbunden af skoven, uden at
skulle ansøge kommunen først (hvilket vi er meget glade for, på deres vegne).
John Harpøth udtaler i en pressemeddelelse, at han mener et MTB spor vil gå for hårdt ud over skoven, på
trods af at undersøgelser og erfaring fra andre skove i Danmark beviser det stik modsatte - nemlig at flere
brugergrupper, dyrene i skoven og mountainbikere godt kan være sammen, i samme skov.
Holbæk Cykelsports opfattelse er, at politikkerne (Emrah Tuncer og John Harpøth) med deres afslag om
etablering af MTB spor i Knudskoven, desværre underbygger den opfattelse der i forvejen eksisterer om
politikkernes vage beslutningsgrundlag – at dem der råber højest får ret – og så ovenikøbet på et meget
tyndt argumentationsgrundlag – og i en ubehagelig tone, som det desværre ofte opleves på Facebook.
Emrah, John eller nogle andre, kan ikke lave om på det faktum, at så længe der må cykles i Knudskoven, vil
der køre mountainbikere. Ved at adskille mountainbikerne fra de gående, nedsættes muligheden for et

møde mellem disse forskellige brugere.
Efter denne beslutning om at droppe et MTB spor i Knudskoven, vil gående og mountainbikere fortsat
mødes – hvilket mest er til gene for dem, som var modstandere af etablering af et spor, det kan jo undre
os.
Emrah Tuncer mener også, at Knudskoven er en uhensigtsmæssig placering for et ellers kort MTB spor, men
vil gerne fremme muligheden for at køre mountainbike i vores kommune..! Det stiller vi os ret tvivlende
overfor, idet vi så Knudskoven som kommunens eneste og sidste sikre kort på hånden, for at etablere et
MTB spor i en klassisk forstand, idet kommunen kun råder over meget lidt skovareal, ud over Knudskoven.
Den resterende skov omkring Holbæk by er privat ejet og en løsning her, vil dels koste penge til leje og dels
styringsmæssigt være ude af hænderne på politikkerne/kommunen.
Emrah Tuncer udtaler også i pressemeddelelsen, at han vil ”fortsætte det konstruktive samarbejde med
cykelklubben”. Hvis konstruktivt samarbejde, i Emrahs øjne, er afslag på en forenings ønske igennem 2 år,
og ovenikøbet en udtalelse i samme meddelelse, at ”Holbæk Kommune vil udarbejde et sæt adfærdsregler”,
så kan vi godt have vores tvivl om, hvorvidt et ”konstruktivt samarbejde” egentligt vil fremme
mulighederne for cykelsport i Holbæk! Det er jo oplagt at tro, at Emrah m.fl. vil reducerer mulighederne for
cykling i Knudskoven.
Holbæk Cykelsport har ”fostret” flere cykeltalenter på mountainbike. Cykelryttere som pt. er eksisterende
Europamestre og flere danmarksmestre, men desværre er de alle sammen, som juniorer, flyttet til andre
klubber med ordentlige træningsfaciliteter til mountainbike. Det kræver skov, bakker og land for at kunne
etablere et ordentligt MTB spor – noget Holbæk kommune som en land kommune – har rig mulighed for at
tilbyde, hvis den vil!
På trods af et meget skuffende resultat i Knudskoven, er Holbæk Cykelsport dog positivt afventende, hvis
kommunen reelt set vil være i stand til at etablere et samarbejde om MTB spor, med en skovejer i omegnen
af Holbæk.
Vi må afslutningsvis konstatere om Holbæk Kommune:









Skal man lægge pres på en politisk proces i Holbæk Kommune, så skal man bruge Facebook (sociale
medier) og bare ”råbe højt” – det betyder ikke noget om det er sagligt, bare det er højt.
De borgere som bor tættest på Knudskoven, har størst indflydelse på brugen af den.
At bureaukratiet lever i Holbæk Kommune! Holbæk Cykelsport har nu igennem 2 år forsøgt at få
træningsmuligheder til MTB kørsel. De fleste skove er undersøgt, flere er forkastet, embedsværket
har været på tur med Holbæk Cykelsport flere steder, utallige møder har været afholdt, rapporter
er skrevet – både af private leverandøre og frivillige.
At kommunens unge går glip af et godt fritidstilbud, fordi Holbæk Cykelsport, via MTB afdelingen,
ikke kan lave aktiviteter med de unge i folkeskolen igennem den ”åbne skole” som var planen,
forudsat MTB sporet blev etableret – netop pga. den centrale placering i Holbæk. Dette ville være
godt og sundt for mange unge og helt sikkert give nogle unge en sund fritid i en forening.
At Holbæk Kommune fortsat vil være dén kommune uden faciliteter til mountainbikere.

Med venlig hilsen
Formand for Holbæk Cykelsport, Benny Stillhoff
Evt. kontakt skal rettes til:
Holbæk CykelSport
Borgmestergårdsvej 18
4300 Holbæk
Holbaek.cykelsport@gmail.com

