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Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune 
  
Styregruppen for lokalforum Jyderup er blevet bedt om en forhåndstilkendegivelse i forhold til lokalplanforsla-
get for et ”Naturområde ved Skarresø”. Det gør vi gerne, idet vi dog må understrege, at vi ikke har haft dialog 
med borgerne i Jyderup. Vi har haft mulighed for at læse forslaget, og har med deltagelse af Jyderup Fonden 
ved Niels Agerbo og Naturpark Åmosen ved Ole Rasmussen holdt et kort elektronisk møde. 
  
Helt overordnet har det fra starten været borgernes og dermed lokalforums højeste prioritet at bevare Jyde-
rup Camping, som en turistfremmende attraktion med forskellige typer af overnatningsmuligheder. I den sam-
menhæng har lokalforum set naturrummet som yderligere et element, som både kunne fremme turismen, 
men også tilføre byen værdi i forhold til områdets borgere. Den foreslåede lokalplan vender i nogen grad prio-
riteringen. Vi må derfor understrege, at det fortsat er lokalforums opfattelse, at der skal kunne drives cam-
pingplads på området. Vi glæder os derfor over, at byggefeltet for naturrummet er stort nok til, at det også vil 
kunne rumme de nødvendige servicefaciliteter til en campingplads. Vi kan være bekymrede for, at begræns-
ningerne for campering i den såkaldte udsigtszone A3 er for begrænsende, men det vil vi vende tilbage til un-
der den offentlige høring.     
  
Det er således på mange måder en rigtig god lokalplan, der på udmærket måde fremhæver områdets mange 
kvaliteter både i forhold til natur, kultur og rekreation. Kvaliteter, der er så fine, at vi tror på, at også borgere 
fra andre dele af landet og måske endog fra udlandet, vil kunne have glæde af at benytte campingpladsen, me-
dens områdets mange andre herligheder udforskes nærmere.  
  
Vi er glade for, at der nu kommer en plan, og vi tror, at de bemærkninger, der måtte kunne komme fra borger-
nes side i en høringsfase, vil kunne tilgodeses med mindre justeringer af den foreslåede lokalplan.  
  
På styregruppens vegne  
Preben Gajhede  

 

 


