Projekt ”Ud i Naturen”
Natur – og kulturlandskabet i Skamstrupområdet
? Hvad kan naturen i vores område give os?
På et borgermøde i 2018 beskrev landskabsarkitekt Morten Holme, Holbæk Kommune
”Karakterområdet Skamstrup”. Morten fremhævede vores område som et af de landskabsmæssige
mest attraktive i Holbæk Kommune. De forskellige landskabskarakterer giver god mulighed for
rekreative anvendelser af området sideløbende med skov- landbrugsproduktion.
En videreførelse af ovenstående var min præsentation på Foreningen Skamstrup og Omegns årsmøde
i 2019. Her beskrev jeg i en power point præsentation natur- og kulturlandskabet i Skamstrupområdet
med fokus på: ”Hvad kan naturen i vores område give os?” og hvilke oplevelser kan vi tilbyde
områdets beboere og turister?
På grundlag af fremlæggelser, drøftelser og beslutninger på de to møder, er vi nu klar til at forberede
realiseringen af nogle af mulighederne. Til det formål inviterede vi interesserede personer fra vores
område til et indledende møde den 7. oktober. Der var stemning for at fortsætte en
landskabsplanlægning og -forvaltning, med lidt vejledning udefra. Derfor blev endnu et møde afholdt
den 2. november med oplæg fra Morten Holme, Holbæk Kommune og Jesper Holm og Thomas Skou
Grindsted fra Roskilde Universitetscenter (RUC).
Morten redegjorde for Holbæk Kommunes muligheder for at støtte processen og henviste til
Kommunens digitale kort med eksisterende stisystemer. RUCs bidrag omfatter udarbejdelse og
levering af kortmateriale til gruppens arbejde. Begge oplæg inspirerede til livlige drøftelser om
eksisterende stier og muligheder for at etablere forbindelser mellem disse. Gruppen påbegyndte
indtegning af stierne på kortene.
Der var enighed om, at kortlægning af stier og forbindelser mellem dem kræver en del hjemmearbejde
af gruppens medlemmer, så konkrete forslag kan drøftes på gruppemøder i både december og januar.
For at sikre det bedst mulige stisystem og forbindelser til cykel- og rideruter vil det være nyttigt at
inddrage Lindholtgårdens og Torbenfeldts synspunkter om - og regler for anvendelse af deres arealer
til rekreative formål.
Efter de to møder i december og januar vil RUC være behjælpelige med udarbejdelsen af brugbare
kort. Disse kort vil være grundlaget for kontakt med de lodsejere, der vil beslutte i hvor høj grad
gruppens forslag kan imødekommes og de betingelser der vil være forbundet med færden på stier og
ruter.
På sigt vil vi udarbejde et projekt der vil omfatte infrastruktur i form skiltning og hvilepladser samt
udarbejdelse af informationsmateriale om de seværdigheder der findes i området.
Lars Arleth

