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Udkast til høringssvar vedrørende lokalplan 11.21 ”Naturområde ved Skarresø” 

 

Nedenstående høringssvar er udarbejdet af styregruppen for lokalforum Jyderup. Høringssvaret er base-

ret på bemærkninger fra borgerne på de 2 borgermøder om lokalplanen henholdsvis den 10/10 2019 og 

den 18/6 2020 samt fra styregruppens arbejdsgrundlag i helhedsplanen og handleplanen for Jyderup.  

 

Overordnet er det meget tilfredsstillende, at der nu foreligger en lokalplan, der i vid udstrækning lever 

op til visionen om at fremme turismen i Holbæk kommune og at fastholde naturområdet som et offent-

ligt rekreativt fritidsområde for byens borgere og gæster. Det er også meget tilfredsstillende, at der nu 

er et reelt grundlag for et forpligtende samarbejde med Naturpark Åmosen og kommunen og en åben 

mulighed for inddragelse af borgerne i samarbejdet. 

 

Selv om det i første omgang er naturrummet, der fylder meget i de kommunale planlægningsmæssige 

oplæg og i selve lokalplanen, lægger styregruppen vægt på, at lokalplanen fastholder mulighederne for 

at området kan fungere som campingplads med forskellige overnatningsmuligheder. Udgangspunktet 

for handleplanens tema om turisme var netop anbefalingerne om flere overnatningsmuligheder. Det er 

fortsat styregruppens fokus, ikke mindst fordi vi oplever, at det er i god overensstemmelse med borger-

nes og det lokale erhvervslivs ønsker. 

 

Det betyder, at vi løbende vil være opmærksomme på, at overnatningsmulighederne fastholdes, og at 

de også udnyttes og udbygges i takt med de behov, der måtte vise sig. Overnatningsmulighederne ved-

rører på den ene side den fysiske plads som shelters, telte og campingvogne kræver, og det er lokalpla-

nens opgave at sikre, men den anden side er de servicefaciliteter og den drift og administration, der 

følger af et eventuelt øget overnatningsniveau. Det sidste ligger uden for lokalplanens rammer, men vil 

fortsat kræve kommunal og lokal opmærksomhed, idet Naturpark Åmosen ret markant har meldt ud, at 

den under ingen omstændigheder ønsker at indgå i egentlig campingpladsdrift. 

 

Bemærkninger til lokalplanens enkelte bestemmelser:  

 

5.2 Udsigtszonen A3: Det er et stort jævnt område, der udlægges som udsigtszone og dermed skal fri-

holdes for campingvogne og telte af tilsvarende størrelse. Det er samtidig det område, det har været 

mest yndet af tidligere campinggæster. Vi foreslår, at der tilføjes ”…. uden for skolernes sommerfe-

rie.” 

 

9.2 og 9.3 Byggefelt A1: Det er oplyst for os, at byggefeltet er tilstrækkelig stort til - udover de plan-

lagte bygningselementer - at kunne rumme de nødvendige servicefaciliteter, hvis det viser sig muligt at 

udnytte overnatningsmulighederne optimalt. Det håber vi, og dermed er den lokalplanmæssige del på 

plads. Vi må dog samtidig understrege at de naturrumsskitser, vi hidtil har fået forelagt, efter vores op-

fattelse er underdimensioneret, hvad angår toiletter, bade og køkkenfaciliteter selv til et begrænset an-

tal overnatninger i shelters og mindre telte. Vi beder kommunalbestyrelsen være særlig opmærksom på 

dette forhold, når naturrummet skal endeligt godkendes, idet vi minder om, at Naturpark Åmosen i 

henhold til partnerskabskontrakten er forpligtet på at stille sheltere/teltpladser herunder servicefacilite-

ter til rådighed for offentligheden.  

Hvis overnatningsmulighederne på længere sigt kan/skal udnyttes i fuldt omfang, vil det naturligvis 

kræve en større udbygning af servicefaciliteterne. Denne udbygningsmulighed bør indarbejdes i natur-

rumsprojektet og i videst muligt omfang forberedes i de tekniske installationer. 

 



Side 2 
 

9.7 Byggefelt C1: Af punkt 11.6 fremgår at byggefeltet kan rumme en servicebygning, det blev også 

nævnt på borgermødet den 18/6 at der kunne være en kiosk mm. Som konsekvens af dette bør en ser-

vicebygning tilføjes de nævnte muligheder. Det skal dog understreges, at vi forventer at en eventuel 

servicebygning snarere placeres i byggeflet A1 sammen med de øvrige faciliteter.  

 

15.3 Delområde E, plejeplan: Der henvises til redegørelsens afsnit om principper for naturplejen. 

Disse principper er imidlertid noget løse og angiver mere muligheder for naturplejen. Da plejen af 

dette område overgår fra kommunen til Naturpark Åmosen, vil det være formålstjenligt at gøre beskri-

velsen mere konkret. Det er muligt, at den indsatsplan, der omtales i partnerskabsaftalen, vil fastlægge 

en mere et mere konkret plejeplan. I givet fald kan det så være en løsning på problemet. Da området 

skal være offentligt tilgængeligt og i øvrigt støder direkte op til 3 naboejendomme, bør der under alle 

omstændigheder foreligge en konkret plejeplan for området. 

 

15.4 Terrænregulering: Udsigtszonen A3 lægger beslag på den mest jævne del af delområde A, men 

da det efter lokalplanen vil være tilladt at campere på det let skrånende område mellem Slagelsevej og 

udsigtszonen bør det være muligt at lave mindre terrænreguleringer i små felter i dette område. 

    

17 Tekniske anlæg: Bestemmelserne mangler en beskrivelse af krav til mulige tekniske anlæg (el og 

vand) til campingvogne/campingtelte.  

    

19 Energi og forsyning: Bygningerne skal forsynes af vedvarende energikilder, men der må ikke op-

sættes solceller, hvordan hænger det sammen? 
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