
Til kommunalpolitikere i Holbæk kommune med sæde i Kommunalbestyrelsen og med bopæl i Jyderup og 

nærmeste omegn. 

BUDGET 2019 

Arbejdet med Holbæk kommunes budget for 2019 er i gang, og processen kører. 

Jyderup Stilav har igennem årene set, hvad årlige nedskæringer på pasning og vedligeholdelse af den 

bynære natur har haft af konsekvenser for borgernes brug af denne, og for det indtryk som turister kan få, 

netop de turister som vi så gerne vil trække til Holbæk kommune.   

Budgetforslag 

I nedenstående Opfordring til politisk handling angående renovering af søbrinken ved Sølyst, 

beskriver vi nedturen for den bynære natur i Jyderup. Vi håber på at et af jeres partier (der henter en del 

stemmer i Jyderup) vil sætte dette nødvendige kommunale vedligeholdelsesarbejde på budgettet for 2019, 

med en ca. udgift på mellem kr. 70.000 og kr. 140.000 

Vi er fuldt på det rene med, at der igennem de sidste års arbejde med udvikling af en ny handleplan for 

Jyderup er blevet bevilget adskillige kroner til udvikling af byen, men vi har dog aldrig forstået, hvorfor 

søbrinken ved Sølyst - dette centrale stykke natur i Jyderup - ikke er blevet nævnt specifikt, og dermed 

konkret er blevet inddraget i udviklingsarbejdet. Vi vil derfor opfordre jer til at få gjort dette betids i 

budgetprocessen for budget 2019 for Holbæk kommune. 

 

Opfordring til politisk handling angående renovering af 

søbrinken ved Sølyst. 

Fra Højskolen Sølyst har der i lange tider eksisteret en mageløs udsigt over store 

dele af Skarresø – omkranset af skov. I denne position har betragteren byen Jyderup 

i ryggen – og den storslåede natur liggende foran sig. Denne kobling mellem by og land 

er enestående og ofte blevet afbilledet, når byen skulle bryste sig og vise sig fra sin 

bedste side. 

Når vi taler om Jyderups potentiale vedrørende fokus på friluftsliv, borgernes 

adgang til naturoplevelser, udvikling af turisme eller de rekreative værdier, er 

udsigten fra Sølyst ofte omdrejningspunktet. Her har man i fred og ro haft mulighed 

for at nyde den bynære natur, observere fuglelivet eller deltage i arrangementer på 

plænen direkte til søen. Området fungerer kort fortalt som et samlingspunkt for 

byens borgere, gæster og højskoleelever, hvor forskellige interesser udleves med 

naturen som en fælles ramme. 

Desværre er brinken til Skarresø ved Sølyst ved at springe i skov. Beplantningen 

vokser eksplosivt og spærrer for stedets unikke udsigt. Pilekrat og rørskov dominerer 

området, og breder sig hastigt både i højde og bredde. Gennem en årrække har der 

tilsyneladende ikke eksisteret politisk vilje eller interesse i Holbæk kommune til at 

udføre en gennemgribende naturpleje af området. 



Jyderup Stilav har ved gentagne henvendelser til forvaltningen blevet oplyst om, at 

naturplejen har så lav prioritet, at der simpelthen mangler økonomiske midler til at 

handle. Så vi ser frustrerede til, mens udsigten til natur forringes dag for dag! Det 

er en ulykkelig situation, som ikke løser sig selv. 

Derfor henvender vi os til jer, i ønsket om at der gennem et politisk pres og fokus på 

problemstillingen, kan tilføres midler til en gennemgribende renovering af Skarresøs 

randbeplantning ved Sølyst. 

Med venlig hilsen 

Jyderup Stilav: 

Svend Aage Larsen. Mob: 4087 3309 

Peter Finn Andersen. Mob: 5929 0010 

 

 


