
Til Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune 

 

Vi er en gruppe borgere, der har etableret ’Projektgruppe vedr. sejlads på Skarresø’ under Jyderup 
Lokalforum. 
Vi skriver til jer, da Holbæk Kommune har skabt et problem for borgerne i Jyderup og dermed også for 
projektgruppen. 
 
Sagen drejer sig om Skarresø, hvor Holbæk Kommune har udlagt en spærring, som nu forbyder os at færdes 
i den vestlige del af Skarresø. Det område af søen, som vi har kunnet sejle på i kano, kajak og robåd, er nu 
halveret. 
 
Når vi henvender os til jer og beder jer se nærmere på sagen, er det fordi vi som borgere i Jyderup hverken 
er blevet orienteret eller hørt om den udlagte spærring. 
Da det primært er os, der rammes af sejladsforbuddet, finder vi det helt uacceptabelt, at vi ikke har været 
inddraget i beslutningen. 
Borgerinddragelse er jo ellers et vigtigt princip for Holbæk Kommune. 
 
Vi har fået svar fra vandløbsadministrationen i Holbæk om, at spærringen er valgt som den administrativt 
letteste løsning af hensyn til havørnene på Magleholm.  
Vi er naturligvis interesseret i, at havørnene skal beskyttes mod forstyrrelser fra sejlads på søen, men den 
udlagte spærring er helt ude af proportion i forhold til andre danske søer med havørne.  
I Danmark er der nu udruget omkring 1000 flyvefærdige havørne og alene 25 ved Skarresø.  
Dette viser, at havørnen trives fint side om side med os mennesker.  
Det er derfor helt uden mening netop nu, at gøre mere end halvdelen af Skarresø til et lukket ørnereservat. 
Skarresø er både en bynær sø og en af Vestsjællands smukkeste skovsøer, hvor sejlads på søen er af stor 
naturmæssig værdi. Dette er netop et element, som er fremhævet i Jyderup Handleplan, som Holbæk 
Kommunalbestyrelse vedtog i juni 2018. Her nævnes sejlads på Skarresø som et aktiv, der bør fremmes. 
 
Vi kan derfor ikke acceptere, at Holbæk Kommune har undladt at inddrage disse forhold, og beder derfor 
Udvalget for Klima og Miljø om at drøfte sagen. 
 
Vi tillader os at komme med følgende forslag: 

• Den udlagte spærring i Holbæk Kommunes del af Skarresø er gældende til maj 2020. 

• Udvalget for Klima og Miljø tager stilling til, hvordan sejladsen på Skarresø fremover skal 
begrænses ud fra Tillægsregulativet fra 2005 om hensynet til havørnene. 

• Inden da er der tid til den fornødne saglige debat mellem alle interesserede parter. 
 
 

På vegne af Projektgruppen for sejlads på Skarresø under Jyderup Lokalforum 
 

Steffen Holberg, Peter Finn Andersen, Svend Aage Larsen. 
 Jyderup d. 24.5. 2019. 

 
 
Vi medsender bilag til yderligere oplysning om sagen: 
Bilag 1: Vedr. Jyderup Handleplan.  
Bilag 2: Historikken om søen og havørnen. 
Bilag 3: Tidligere tilbud fra Projektgruppen vedr. afmærkning. 


