
Til Holbæk kommune 
 
Tak for et veltilrettelagt borgermøde den 10. oktober i Jyderup. 
I forlængelse af dette møde i Jyderup vedrørende ”campingpladsens” fremtid, ønsker jeg at forelægge 
tanker og ideer, der bør tænkes ind i det videre forløb. 
Som mødedeltager fik jeg forståelsen af, at nogle forhold på nuværende tidspunkt havde fundet en 
forholdsvis fast form: 
 
Holbæk kommune står stadig som ejer, Naturpark Åmosen opfører Naturrum, hvor det eksisterende 
byggeri ligger, og det kommende vandrerhjem vil indgå i driften af et område med mulighed for 
overnatning. Hertil kommer en ny broforbindelse til Skarresø. Så langt, så godt. 
 
I kølvandet på disse beslutninger rejser sig imidlertid en række spørgsmål, der kræver konkrete svar: 
Hvilke former for overnatning tilbydes på det udlagte areal? Primitivt friluftsliv i telt og shelter, 
campingferie eller ophold i autocampere?  
Hvis pladsen skal rumme og servicere alle disse former for udeliv, er den i udgangspunktet klart 
underdimensioneret. Det beskrevne Naturrum har kun køkken- og toiletfaciliteter til et stærkt begrænset 
publikum. Selvom et kommende vandrerhjem på sigt er tænkt ind i driften, optræder der i oplægget ikke 
ansat personale til varetagelse af overnatningsområdet. Et stort besøgstryk uden personale og med 
begrænsede faciliteter, vil medføre nedslidning, hærværk og manglende styring.  
Jeg mener derfor, at Holbæk kommune må beslutte sig for hvilken gæsteprofil, der ønskes. Vælges en bred 
løsning, bør de stedlige faciliteter og servicemuligheder udbygges. 
 
Satser kommunen derimod på friluftsliv i telt og shelter - primært for vandrere og cyklister - kan det 
muligvis lade sig realisere med mere begrænsede faciliteter. Allerede i maj 2020 kommer de første gæster 
til området, når Istidsruten åbner. 
Som bekendt er ”outdoor living” en overnatningsform, der er oppe i tiden – og her kunne pladsen vise sit 
potentiale. De to sheltere ud mod Slagelsevej flyttes til det nye overnatningsområde og suppleres med et 
nybygget. (mig bekendt har Holbæk kommune fået udbetalt brandforsikring for det nedbrændte). På 
området lægges op til nytænkning/nybyggeri i form af bålhuse, overdækkede bænke/borde, nye 
shelterformer, hængekøjehytter, formuldningstoilet, udekøkken m.v. Stedet vil således invitere til 
fællesskab og samvær, og være et attraktivt opholdssted for gæster på vej gennem landskabet. 
 
Min største bekymring omkring dette flotte projekt vedrører dog den fremtidige drift. Jeg håber, at der 
bliver afsat passende ressourcer til drift og vedligehold! Hvem, der står for dette, var ikke krystalklart 
formuleret under borgermødet! 
Hvis driften af og tilsynet med Naturrummet og overnatningsområdet af økonomiske årsager skulle blive 
begrænset, vil jeg foreslå at moderne teknologi anvendes for at afhjælpe personalemangel. Mobile Pay ved 
betaling for overnatning, brug af mobiltelefon ved toiletbrug m.v. Tekniske løsninger vil allerede være 
kendt af gæster på Istidsruten, der undervejs bliver opfordret til at anvende mobiltelefonen for at orientere 
sig og indhente div. oplysninger. 
 
Med venlig hilsen 
Peter Finn Andersen 
Dyremosevej 25A 
4450 Jyderup 
 


