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Oversigt over forslag og bemærkninger fra idefasen 
samt administrationens behandling heraf 

Forslag til Lokalplan 11.21 og kommuneplantillæg nr. 10 
Der er modtaget 7 skriftlige bemærkninger i idefasen forud for 
planudarbejdelsen. Resumeer af det indkomne samt administrationens vurdering og mulighed for 
indarbejdning af bemærkninger i planforslagene fremgår af skemaet nedenfor. Høringssvar fra Danmarks 
Naturfredningsforening ifm. Ekstern høring af Screening for miljøvurdering er ligeledes medtaget. 

Nr
. 

Afsender Bemærkninger Administrationens 
vurdering 

Administrationens 
mulighed for 
indarbejdning af 
bemærkninger i 
planforslagene 

1 Anne Schou • Beklager at der 
ikke bliver 
campingplads. 

• Ønsker sted at 
købe is. 

• Ønsker et sted 
hvor 
campingvogne 
kan forsamles til 
f.eks. 
harmonikatræf. 

• Ønsker 
samarbejde 
mellem NPÅ og 
børnehaven. 

• Naturrummet 
skal rumme flere 
toiletter til 
foreninger – to 
er for lidt. 

• Ked af 
vildtvoksende 
ukrudt.  

Administrationen 
vurderer at lokalplanen 
skal fremme den 
rekreative anvendelse i 
området hvilket en 
isbod vil fremme.  

Naturrummet har bl.a. 
til formål at understøtte 
børn og skoleklassers 
brug af naturen. Derfor 
vil det også være muligt 
for børnehaven at bruge 
naturrummet. Når 
naturrummet er tættere 
på at blive opført, vil 
der blive igangsat et 
arbejde med at 
organisere brugere af 
stedet.  

Administrationen 
vurderer, at en 
naturpleje der sigter 
mod vild natur 
understreger den 

Lokalplanen muliggør 
camping i delområde A, C 
og D.  

Lokalplanen muliggør bod 
med salg af udstyr, is, 
kaffe o.lign., som 
understøttende funktion 
for områdets 
fritidsformål. 

Naturrummets byggefelt 
begrænser ikke antallet 
af toiletter som vil blive 
dimensioneret til at 
rumme de aktiviteter der 
kan tænkes at finde sted 
på stedet.  

Lokalplanen beskriver de 
enkelte naturtyper med 
principper for pleje med 
ønske om en vild / 
naturlig natur.  
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ønskede profil og 
oplevelse på stedet.  

 

2 Bo og Bodil 
Christensen 

 

• Ønsker at 
inddrage 
engarealet 
(f.eks. til 
camping). 

• Autocampere 
skal væk fra 
Slagelsevej. 

• Ønsker plads til 
campingvogne. 

• Ønsker mulighed 
for ridning. 

Det omtalte engareal er 
beskyttet natur og kan 
derfor ikke inddrages til 
camping.   

Lokalplanen muliggør 
camping med 
autocampere på lige 
vilkår som 
campingvogne. 

Adgangsvej A – A og 
Jyderupstien er en del 
af større stisystemer i 
skoven. Lokalplanen 
sætter ikke 
bestemmelser hverken 
for eller imod ridning på 
arealet.  

Lokalplanen inddrager 
matr.26 a, et § 3 
beskyttet engområrde, i 
lokalplanen. 

Lokalplanen muliggør 
camping med 
autocampere i delområde 
D, delområde C og i dele 
af delområde A.  

 

3 Dorthe Hove 
Sørensen 

• Ønsker mulighed 
for butikslokale 
til salg af udstyr. 

• Ønsker mix af 
lokale, turister 
og kunder. 

• Ønsker råt 
naturhegn som 
opdeling.  

• Ønsker bygning 
med 8-10 toilet 
og bad inddelt i 
dame og herre 
og familie. 

• Ønsker område 
til at vaske op 
/vaske tøj.  

• Ønsker mulighed 
for 2-3 større 

Administrationen 
vurderer at et decideret 
butikslokale til salg af 
udstyr, er i modstrid 
med anvendelse 
offentlige formål. Der 
planlægges ikke for 
butikker. Lokalplanen 
muliggør dog bod med 
salg af udstyr, is, kaffe 
o.lign., som 
understøttende 
funktion for områdets 
fritidsformål. 

Administrationen 
vurderer at de 
beskrevne faciliteter 
som eksempelvis 
hængekøjer og 

Lokalplanen muliggør bod 
med salg af udstyr, is, 
kaffe o.lign., som 
understøttende funktion 
for områdets 
fritidsformål. 

Lokalplanen muliggør 
naturlegeplads  

Lokalplanen muliggør 
servicebygning og 
mødesteder i delområde 
C.  

Lokalplanen beskriver de 
enkelte naturtyper med 
principper for pleje med 
ønske om en vild / 
naturlig natur. De mere 
kultiverede naturtyper 
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mødesteder til 
afholdelse af 
kurser med 
bålhytte. 

• Ønsker mulighed 
for område med 
tipitelte. 

• Ønsker mulighed 
for 2-4 
vildmarksbade 
der opvarmes 
med brænde. 

• Ønsker mulighed 
for område med 
hængekøjer. 

• Ønsker mulighed 
for 4-6 Tiny 
Houses til 
udlejning. 

• Ønsker mulighed 
for Teltcamping 
med el tæt på. 

• Ønsker mulighed 
for urtehave 
med frugt- og 
nøddetræer. 

• Ønsker mulighed 
for geder, 
kaniner og høns. 

• Ønsker mulighed 
for 
naturlegeplads. 

• Ønsker at 
inddrage 
Skarresøbredden 
til aktiviteter. 

vildmarksbade kan 
placeres i delområde C.  

Der planlægges for 
naturlegeplads. 

Der vil muligvis kunne 
gives tilladelse til 
mindre dyr i en minizoo 
i delområde C. Det vil 
bero på en konkret 
vurdering og der skal 
gives særskilt tilladelse.   

Lokalplanen beskriver 
de enkelte naturtyper 
med principper for pleje 
med ønske om en vild / 
naturlig natur. Der kan 
plantes urtehave med 
frugt og nøddetræer i 
delområde C.  

Ønsket om Tiny Houses 
er ikke mulig at 
imødekomme på 
arealet, da der 
planlægges for 
overnatning til gæster, 
der bor i en begrænset 
periode på ferie eller 
lign. Der planlægges 
ikke for boliger.  

Skarresø og 
Skarresøbredden er 
udpeget som natura 
2000. Administrationen 
vurderer, at man kan 
etablere en bro i lidt 
større omfang end den 
eksisterende hvorved 
man kan tilgå søen med 
aktiviteter.  

kan anlægges i 
delområde C og D. 

Lokalplanen muliggør bro 
hvilket giver mulighed for 
aktiviteter ved 
søbredden.  



 

  
Side 4 af 8 

 
 

 

4 Erik Madsen • Ønsker en 
rummelig 
planlægning 
uden for mange 
bånd.  

• Ønsker mulighed 
for fiskeri og 
sejlads.  

• Reference til 
medicinhaverne 
ved Tranekær 
Gods. 

Lokalplanen regulerer  
kun arealet inden for 
lokalplanafgrænsningen
Lokalplanen regulerer 
ikke sejlads eller fiskeri 
på Skarresø. Fiskeri og 
sejlads reguleres i andre 
regulativer.  
Lokalplanen giver 
mulighed for at der kan 
anlægges en bro.  
 

Lokalplanen beskriver 
de enkelte naturtyper 
med principper for pleje 
med ønske om en vild / 
naturlig natur. De mere 
kultiverede naturtyper 
kan anlægges i 
delområde C.  

Lokalplanen beskriver de 
enkelte naturtyper med 
principper for pleje med 
ønske om en vild / 
naturlig natur.  De mere 
kultiverede naturtyper 
kan anlægges i 
delområde C og D.  

 

5 Jyderup 
Erhvervsforenin
g  

Ønsker campingplads 
med 
overnatningsmuligheder 
og ytrer bekymring for 
mangel på 
servicefaciliteter til en 
fremtidig campingplads i 
det fremlagte.  

”Jyderup 
Erhvervsforening 
opfordrer derfor Holbæk 
Kommune til at sikre, at 
lokalplanen giver 
mulighed for at drive 
campingplads uden 
nogen form for 
begrænsning af om 

Administrationen 
vurderer, at lokalplanen 
sikrer de bedst mulige 
betingelser for 
overnatning taget i 
betragtning af ønsket 
om at ville udvikle på 
arealet med et 
naturrum og de 
faciliteter og 
muligheder 
naturrummet 
indebærer.  

Naturrummets 
byggefelt begrænser 
ikke antallet af toiletter 
som vil blive 

Lokalplanen muliggør 
overnatning i form af 
camping i delområde A, C 
og D samt shelters i 
byggefelter A2, C1 og C2.  

Naturrummets byggefelt 
begrænser ikke antallet 
af toiletter som vil blive 
dimensioneret til at 
rumme de aktiviteter der 
kan tænkes at finde sted 
på stedet. Dertil 
muliggøres yderligere 
servicefaciliteter til 
camping i delområde C  
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overnatningen sker i 
telte, shelters, hytter 
eller campingvogne og 
at der samtidig tages 
højde for, at der kan 
etableres de nødvendige 
servicefaciliteter i form 
af toiletter, bad, køkken 
osv. enten i forbindelse 
med naturrummet eller 
på et andet sted i 
området.” 

dimensioneret til at 
rumme de aktiviteter 
der kan tænkes at finde 
sted på stedet. Dertil 
muliggøres yderligere 
servicefaciliteter til 
camping i delområde C. 

  

 
 
 

 

 

6 Jyderup Fonden • Ønsker at 
beholde 
campingpladsen
s status som 
campingplads. 

• Ønsker flere 
servicefaciliteter 
i naturrummet.  

• Ønsker åbne 
rammer for en 
mulig 
campingpladsfor
pagter.  

Administrationen 
vurderer, at lokalplanen 
sikrer de bedst mulige 
betingelser for 
overnatning taget i 
betragtning af ønsket 
om at ville udvikle på 
arealet med et 
naturrum og de 
faciliteter og 
muligheder 
naturrummet 
indebærer.  

Naturrummets 
byggefelt begrænser 
ikke antallet af toiletter 
som vil blive 
dimensioneret til at 
rumme de aktiviteter 
der kan tænkes at finde 
sted på stedet. Dertil 
muliggøres yderligere 
servicefaciliteter til 
camping i delområde C  

 

Lokalplanen muliggør 
overnatning i form af 
camping i delområde A, C 
og D samt shelters i 
byggefelter A2, C1 og C2.  

Naturrummets byggefelt 
begrænser ikke antallet 
af toiletter som vil blive 
dimensioneret til at 
rumme de aktiviteter der 
kan tænkes at finde sted 
på stedet. Dertil 
muliggøres yderligere 
servicefaciliteter til 
camping i delområde C  

 

7 Peter Finn 
Andersen 

Et stort besøgstryk uden 
personale med 
begrænsede midler vil 

Personale er ikke noget 
der kan reguleres i en 
lokalplan. Kommentar 

Lokalplanen muliggør 
overnatning i form af 
camping i delområde A, C 
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medføre nedslidning, 
hærværk og manglende 
styring.  

I tilfælde af, at midlerne 
er små foreslås det at 
skele til moderne 
teknologi i forhold til 
driften.   

Det ønskes at man 
lægger op til (uddrag) 
nytænkning/nybyggeri i 
form af bålhuse, 
overdækkede 
bænke/borde, nye 
shelterformer, 
hængekøjehytter, 
formuldningstoilet og 
udekøkken  

bringes med videre til 
andre dele af 
projektsag.  

De beskrevne faciliteter 
som f.eks. 
hængekøjeshelter og  
overdækkede borde 
muliggøres i lokalplanen 
i delområde C  og til 
dels i delområde A.  

og D samt shelters i 
byggefelter A2, C1 og C2.  

 

 Høringssvar fra 
DN Jyderup  
(ifm. Screening 
for 
miljøvurdering) 

Bekymring angående 
bygningshøjde på 
naturrummets fem 
meter og de høje 
shelters på 4,5 meter. 
 
Betænkelighed vedr. en 
bålhytte på 80 m2. 
Forslag om en bålplads i 
stedet.  
 
Betænkelighed ved to  
naturlegepladser 
(område A og C). Forslag 
om at én er nok. 
 
Bekymring om størrelsen 
på området der er sat af 
til vej og parkering.  
 
 
 

Naturrummets 
bygningshøjde er 
fastsat, så der er lidt 
råderum. På det 
skitserede snit ses at 
bygningen er hævet så 
man kan se ud over 
søen fra terrassen samt 
at rumhøjden indendørs 
blot er sat til 2,5 meter 
hvilket kan ske at skulle 
forhøjes for at 
opretholde tanken om 
naturlig ventilation.  
 
Shelters i delområde C 
være 4,5 meter, så man 
lige kan komme op og få 
kik over søen. De er 
tænkt slanke, så det 
ikke bliver store klodser. 
Shelters på den anden 
side af 
søbeskyttelseslinjen er 
planlagt i én etage.  Der 
er ikke bonusvirkning 

Lokalplanen muliggør kun 
høje shelters bag 
søbeskyttelseslinjen.  

Lokalplanen muliggør 
(kun) en naturlegeplads.  
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ved shelters de skal 
altså have en særskilt 
landzonetilladelse.  
 
Der er kun lagt op til én 
naturlegeplads i den 
endelige plan.  
 
Naturrummet er 
planlagt med plads til to 
skoleklasser som også 
skal kunne rummes i 
bålhytten. Bålhytten er 
placeret på linje med 
naturrummet og er 
arkitektonisk tænkt i 
overensstemmelse med 
naturrummet. Der er 
ikke bonusvirkning for 
bålhytte den skal altså 
have særskilt 
landzonetilladelse.  
 
 
Delområde D 
(parkering) er ikke 
planlagt væsenligt 
anderledes end i dag. 
Arealet strækker sig fra 
vejlitra ”m” som i dag er 
rasteplads til den 
parkeringsplads der 
findes i dag. Arealet, 
imellem vejlitra ”m” og 
parkeringspladsen, 
forestiller vi os som et 
grønt område hvor græs 
og træer fastholdes. 
Arealet skal anvendes til 
sommerparkering til 
store arrangementer 
som der allerede i dag 
afholdes på arealet. Vi 
muliggør ligeledes 
camping på arealet ud 
mod §3 arealet.   
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From: Anne Schou
To: Plan
Subject: Plan for campingpladsen.
Date: 18. oktober 2019 11:06:36

Hej.

Jeg deltog i borgermødet på campingpladsen i Jyderup.
Jeg har lidt kommentarer.

Først om selve mødet, for det var jeg lidt skuffet over.
Turistdamen fik for meget tid og der var for lidt tid til debat. Der var mange der ikke
fik deres synspunkter frem. Håber derfor at I virkelig vil tage de indkomne mails til
jer. 

Dernæst er jeg skuffet over at der ikke bliver campingplads som vi kender den.
Jeg har i mine unge dage arbejdet på pladsen og Jyderup mangler nu det sted
hvor man kan gå hen og købe en stor is og gå rundet langs søen og nyde naturen.
Vi mangler også et sted hvor vi kan komme med vores campingvogne i større
forsamlinger. Jeg var en del af harmonikafestivallen og efter at den lukkede har vi
der stod bag (12-15 vogne) mødtes til hyggeligt samvær. Nu er vi nødt til at tage til
anden by.
Jyderup ville være et skønt sted med sådan en facilitet.

Jeg deltog i mødet for at komme med mit ønske om at placere de nye bygninger til
børnehaven Sølyst, netop ved campingpladsen, evt. på det høje stykke ved vejen.
Efter jeg så Jeres tegning og den blå beskyttelses linje, kan jeg godt se at det
bliver svært. Men et samarbejde mellem naturpark Åmosen og børnehaven, ville
være fantastisk i forhold til vores profil og børnenes mulighed for læring og miljø.

Men da det ser ud til at ingen af disse ønsker ser ud til at have betydning for Jer,
har jeg også et par kommentarer til det oplæg i havde med til mødet.
Hvis planen er at foreningslivet skal benytte faciliteterne. Flere foreninger:
løbeklubben, sejlads og naturelskere i telte og shelter, så er 2 toiletter og 1 bad for
lidt.
Og det store græsareal der før var pladser til campingvogne, viste I som
vildtvoksende. Jeg håber det stadig vil blive bare lidt kontrolleret, da vi
omkringliggende huse ville være kede af den vildt voksende ukrudt som vil flyve i
vores haver.

En sidste bøn.
Jer der sidder med bestemmelserne. KOM NU UD på pladsen og se jer om. Jeg
kunne forstå at de fra kommunen der deltog i mødet, kun havde været på
campingpladsen en halv time før mødet og det er ikke godt nok.
Jeg og flere kræver at I der sider med beslutningerne ved hvad I snakker om og
har set lokationerne før I tager beslutningerne.

Jeg glæder mig til at se hvad der kommer til at ske.

Med venlig hilsen
Anne Schou

mailto:anne4450@yahoo.com
mailto:plan@holb.dk


Slagelsevej 59
4450 Jyderup
Tlf. 60 91 38 02
Anne4450@yahoo.com



From: Bo & Bodil Christensen
To: Plan
Subject: Ang. planFoeslag til natuområdet Skarresø
Date: 17. oktober 2019 21:33:13

Tak for et godt initiativ til møde i Skarridsøsalen.
 
 
Eng arealet syd for Jyderup camping:
 
Det ville være nærliggende at inddrage engarealet i lokalplanen til offentligt formål, i stedet for
at den år efter år ligger brak.
Så vidt vi ved blev det for år tilbage givet afslag for bruge til fast-liggende campister, det kunne
dog være at det kunne bruges til shelter-camping, korttidscampister (enkelt overnatninger),natur
legeplads, dyrepark, el. lign.
 
Autocampere:
Som fastboende på Slagelsevej kan vi ikke anbefale at evt. plads for auto-campere placeres lige
op af Slagelsevej da denne er stærkt trafikeret og at bilerne kører langt over de tilladte 50
km/timen
 
Vi er uforstående for hvorfor man ikke vil have campingvogne på arealet, erfaringsvis må det
siges at der tidligere har været en stor del campingvogne med og uden fortelte på pladsen såvel
nord som syd for vejen ind mod skoven.
 
I henhold til idegrundlaget skal man måske tage til overvejelse hvorvidt det er rimeligt at man
skal favorisere visse sportsgrene frem for andre,
Som rytter er det uforståeligt at mountainbikere, og løbere er velkommen i naturen, imedens
naturens dyr, heste er ikke velkommen på offentlige stier i Holbæk kommune, hvilket er
anderledes i andre kommuner
 
 
 

mailto:bobodil@mail.dk
mailto:plan@holb.dk


Skarresø Naturcamping* – en idé 
*arbejdstitel, vi har et andet navn til pladsen, hvis den realiseres.  

Den eksisterende campingplads forvandles i ét med lokalsamfund og natur 
Vores overordnede idé er, at campingpladsen, efter en gentænkning og ombygning, både skal 
kunne understøtte aktiviteter i lokalsamfundet og samtidig have et fokus på naturbevarelse, 
oplevelser i naturen samt en tilbagevenden til ”Simple Living”, det simple liv, i ét med naturen. 
 
Samtidig skal campingpladsen rumme et lokalt firma, der sælger udstyr til outdoor- og vildmarksliv, 
og desuden afholder kurser i bushcraft (primitiv overlevelse og sameksistens med naturen) og gamle 
håndværksmæssige færdigheder. 
 
Campingpladsens brugere bliver altså et skønt mix af naturglade campister, lokale, outdoorkursister 
og -kunder, som vi tilsammen håber vil skabe liv på pladsen året rundt og ikke kun i 
sommermånederne. Pladsen kan evt. også benyttes af efterskoler eller diverse 
ungdomsuddannelsesinstitutioner til ryste-sammen-ture med outdooraktiviteter i fokus (uden for 
camping-højsæsonen). 
 

Campingpladsens forskellige funktioner definerer dens udformning 
Tanken er at inddele den eksisterende campingplads i forskellige funktionsområder, der hver især 
tilgodeser de forskellige brugere af området: 
  

- Naturcampister, der sætter pris på den primitive overnatningsmulighed i enten tipi-telte 
eller hængekøjer 

- Almindelige naturglade campister, der ynder at overnatte i eget telt  
- Ferierende, der har lyst til at udforske mulighederne for ”Tiny Living” og evt. ønsker at bringe 

det med tilbage til deres egen hverdag 
- Lokalbefolkningen, der vil kunne bruge pladsen som udflugtsmulighed og deltage i 

arrangementer som fx fællesspisning, koncerter eller måske loppesalg 
- Outdoorbutikkens kunder, der kommer for at købe og få demonstreret udstyr 
- Kursister i bushcraft/outdoor/vildmarksliv, primitive håndværksfærdigheder eller andet 

naturrelateret (se nedenfor om kursusområdet). 
 

 Funktionsområderne tænkes inddelt af råt naturhegn og beplantning og kunne inddeles som følger: 
 

- Outdoorbutikkens område, der kombineres med campingpladsens reception og kiosk: En 
bygning på ca. 100m2 med tilhørende parkeringsplads. Området skal ligge ved indgangen til 
pladsen, således at trafikken til butikken ikke generer campingpladsens ro. Det er også her, 
pladsens beboere parkerer, da der ikke skal være forstyrrende trafik i beboelsesområdet på 
pladsen – hverken visuelt eller helt konkret. 

- En toilet/bad-bygning med 8-10 toiletter/brusere adskilt i dame og herreafdeling samt 
måske et familiebad/toilet. Bygningen kan hænge sammen med ovenstående bygning. 

- Et (gerne udendørs men overdækket) område, hvor man kan vaske op/vaske tøj mm. 



- 2-3 større mødesteder, hvor der er mulighed for at afholde kurser (snittekurser, pileflet, 
læderarbejde, gammeldags smedning, nak og æd, mad med vilde råvarer mm.) og 
campingpladsens beboere kan mødes og sludre, fællesspise el.lign. Hvor der afholdes kurser, 
skal der være mulighed for at lave bål til madlavning, som varmekilde o.a. Dvs. Det skal være 
udendørs med mulighed for afskærmning for vind og vejr - fx i form af en rustik bålhytte - og 
der skal være plads til aktiviteter omkring. Mødestederne skal også kunne benyttes af folk i 
lokalbefolkningen med noget på hjerte – det kan være lokale kunstnere, der ønsker at 
undervise i tegning i naturen, landskabsmaleri eller andet naturrelateret. Mødestederne skal 
ligge i udkanten af campingpladsens område med fri natur-udsigt til minimum 1 side. 

- Et område med naturcamping, hvor kunderne kan sætte (evt. lejede) hængekøjer op. 
- Et område med tipi-telte, hvor kunderne kan leje en tipi (6m i diameter, uden elektricitet) 

med tilhørende bålsted. 
- Tæt på ovennævnte områder med primitiv camping, skal der være 2-4 vildmarksbade, der 

opvarmes med brænde. 
- Et område med 4-6 Tiny Houses til udlejning (deres grundplan skal være ml. 2,50-3m x 8,5-

10m og højden ca.4 meter) og der skal være luft omkring dem, så beboerne kan sidde 
udenfor deres huse. Der lægges vægt på en god udsigt herfra. Gerne til søen. Vi håber at 
kunne få en aftale med en Tiny House producent, der kan bruge campingpladsens boliger 
som en slags ”kom og prøv det en weekend eller en ferie” – hus, inden de besøgende måske 
vælger at købe sit eget. På den måde er der, som i andre af campingpladsens tilbud, en 
idealistisk vinkel ift. boligerne, idet vi ønsker at udbrede idéen om ”Simple Living” til dem, 
der har lyst til at kende til det, for at spare på klodens ressourcer.  

- Et område til alm. teltcamping – her skal der være el og vand i nærheden af hver plads, men 
ikke nødvendigvis PÅ hver lille plads. 

- Områder, der tiltrækker lokalbefolkningen: Det kunne være fælles urtehaver eller bare en 
beplantning, der inviterer til at komme og plukke bær, æbler, nødder eller andet på grunden, 
når den ikke er tæt belagt i højsæsonen. Man kunne også forestille sig et område med 
mindre dyr som kaniner, høns, geder (måske endda bikuber) osv., der kunne fungere som 
besøgssted for fx børnehaver og dagplejere. En naturlegeplads ville også være god at have 
her. Disse områder skal ligge tæt ved indgangen til pladsen, så der er let adgang hertil for 
brugerne, og så campisterne ikke forstyrres unødigt af besøgene. Campisterne må dog 
hjertensgerne også bruge områderne – det er klart! 

- Vi håber også at kunne inddrage Skarresø-bredden til aktiviteter, som selvfølgelig skal være 
i pagt med kommunens retningslinjer for brugen af søen. 

 

Stemningsvideo 
 
Sammen med nærværende, skriftlige forslag, følger dette link: 
  
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ktQnSG_
mjeKynToF32Wn26B4qUZYJej0%26fbclid%3DIwAR2Fb4NJi-se8Qrk-
F5wH7fSspjLjQQELFQWYrHTwEuFfjFaJJpmndaxQDk&h=AT3EBfXstSta9t45l7Tw1SkrvOie6WJ6GyjMj
t8rCYPDyUavJD07lEgpvExyMlNX6rf2lLF2mmBgF2_Gr3ZqU_MSjdPHh_1mfQypYwarKl7ze1YthtWW
C6__gTGQbijvV6h57dV0  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ktQnSG_mjeKynToF32Wn26B4qUZYJej0%26fbclid%3DIwAR2Fb4NJi-se8Qrk-F5wH7fSspjLjQQELFQWYrHTwEuFfjFaJJpmndaxQDk&h=AT3EBfXstSta9t45l7Tw1SkrvOie6WJ6GyjMjt8rCYPDyUavJD07lEgpvExyMlNX6rf2lLF2mmBgF2_Gr3ZqU_MSjdPHh_1mfQypYwarKl7ze1YthtWWC6__gTGQbijvV6h57dV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ktQnSG_mjeKynToF32Wn26B4qUZYJej0%26fbclid%3DIwAR2Fb4NJi-se8Qrk-F5wH7fSspjLjQQELFQWYrHTwEuFfjFaJJpmndaxQDk&h=AT3EBfXstSta9t45l7Tw1SkrvOie6WJ6GyjMjt8rCYPDyUavJD07lEgpvExyMlNX6rf2lLF2mmBgF2_Gr3ZqU_MSjdPHh_1mfQypYwarKl7ze1YthtWWC6__gTGQbijvV6h57dV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ktQnSG_mjeKynToF32Wn26B4qUZYJej0%26fbclid%3DIwAR2Fb4NJi-se8Qrk-F5wH7fSspjLjQQELFQWYrHTwEuFfjFaJJpmndaxQDk&h=AT3EBfXstSta9t45l7Tw1SkrvOie6WJ6GyjMjt8rCYPDyUavJD07lEgpvExyMlNX6rf2lLF2mmBgF2_Gr3ZqU_MSjdPHh_1mfQypYwarKl7ze1YthtWWC6__gTGQbijvV6h57dV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ktQnSG_mjeKynToF32Wn26B4qUZYJej0%26fbclid%3DIwAR2Fb4NJi-se8Qrk-F5wH7fSspjLjQQELFQWYrHTwEuFfjFaJJpmndaxQDk&h=AT3EBfXstSta9t45l7Tw1SkrvOie6WJ6GyjMjt8rCYPDyUavJD07lEgpvExyMlNX6rf2lLF2mmBgF2_Gr3ZqU_MSjdPHh_1mfQypYwarKl7ze1YthtWWC6__gTGQbijvV6h57dV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ktQnSG_mjeKynToF32Wn26B4qUZYJej0%26fbclid%3DIwAR2Fb4NJi-se8Qrk-F5wH7fSspjLjQQELFQWYrHTwEuFfjFaJJpmndaxQDk&h=AT3EBfXstSta9t45l7Tw1SkrvOie6WJ6GyjMjt8rCYPDyUavJD07lEgpvExyMlNX6rf2lLF2mmBgF2_Gr3ZqU_MSjdPHh_1mfQypYwarKl7ze1YthtWWC6__gTGQbijvV6h57dV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ktQnSG_mjeKynToF32Wn26B4qUZYJej0%26fbclid%3DIwAR2Fb4NJi-se8Qrk-F5wH7fSspjLjQQELFQWYrHTwEuFfjFaJJpmndaxQDk&h=AT3EBfXstSta9t45l7Tw1SkrvOie6WJ6GyjMjt8rCYPDyUavJD07lEgpvExyMlNX6rf2lLF2mmBgF2_Gr3ZqU_MSjdPHh_1mfQypYwarKl7ze1YthtWWC6__gTGQbijvV6h57dV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ktQnSG_mjeKynToF32Wn26B4qUZYJej0%26fbclid%3DIwAR2Fb4NJi-se8Qrk-F5wH7fSspjLjQQELFQWYrHTwEuFfjFaJJpmndaxQDk&h=AT3EBfXstSta9t45l7Tw1SkrvOie6WJ6GyjMjt8rCYPDyUavJD07lEgpvExyMlNX6rf2lLF2mmBgF2_Gr3ZqU_MSjdPHh_1mfQypYwarKl7ze1YthtWWC6__gTGQbijvV6h57dV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ktQnSG_mjeKynToF32Wn26B4qUZYJej0%26fbclid%3DIwAR2Fb4NJi-se8Qrk-F5wH7fSspjLjQQELFQWYrHTwEuFfjFaJJpmndaxQDk&h=AT3EBfXstSta9t45l7Tw1SkrvOie6WJ6GyjMjt8rCYPDyUavJD07lEgpvExyMlNX6rf2lLF2mmBgF2_Gr3ZqU_MSjdPHh_1mfQypYwarKl7ze1YthtWWC6__gTGQbijvV6h57dV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ktQnSG_mjeKynToF32Wn26B4qUZYJej0%26fbclid%3DIwAR2Fb4NJi-se8Qrk-F5wH7fSspjLjQQELFQWYrHTwEuFfjFaJJpmndaxQDk&h=AT3EBfXstSta9t45l7Tw1SkrvOie6WJ6GyjMjt8rCYPDyUavJD07lEgpvExyMlNX6rf2lLF2mmBgF2_Gr3ZqU_MSjdPHh_1mfQypYwarKl7ze1YthtWWC6__gTGQbijvV6h57dV0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ktQnSG_mjeKynToF32Wn26B4qUZYJej0%26fbclid%3DIwAR2Fb4NJi-se8Qrk-F5wH7fSspjLjQQELFQWYrHTwEuFfjFaJJpmndaxQDk&h=AT3EBfXstSta9t45l7Tw1SkrvOie6WJ6GyjMjt8rCYPDyUavJD07lEgpvExyMlNX6rf2lLF2mmBgF2_Gr3ZqU_MSjdPHh_1mfQypYwarKl7ze1YthtWWC6__gTGQbijvV6h57dV0


 
Linket fører til udkastet til en ca. 6 minutters lang reklamevideo, som er under udarbejdelse lige nu 
(den er pt. forsynet med midlertidig underlægningsmusik, og må derfor ikke deles på nogen medier, 
før den endelige musik og rettighederne dertil er på plads. Det håber vi vil respekteres). Videoen er 
skudt under et stort arrangement afholdt af Bushcraft Danmark i maj 2019. Et arrangement med 
mere end 120 deltagere og med gæster og oplægsholdere fra bl.a. USA, Irland, England, Sverige og 
Danmark. Den skal bruges til at reklamere for et tilsvarende arrangement i juni 2020. Videoen skal 
ses som et slags stemningsbillede på, hvordan vi håber, at naturcampingpladsen vil tage sig ud i 
perioder med stor aktivitet. Vi håber, at pladsen kan blive vært for både stille naturstunder og mere 
livlige, sociale stunder for både små grupper og store flokke. Der skal være plads til både indre ro, 
læring og store smil med bare tæer i gummistøvler på Skarresø Naturcamping. Samtidig er videoen 
også et billede på vores erfaring med at skabe aktiviteter, sociale bånd og større arrangementer 
med opmærksomhed fra både lokale, det øvrige Danmark og udlandet i en ellers ikke så 
internationalt kendt by som Jyderup. 
 

Om idéens ophavsmænd 
 
Jesper Hede bor i Knabstrup 10 minutter fra Jyderup. Han har sin butik og kursusvirksomhed i 
Jyderup, på Søbæksparken 133, som ligger 500m. fra Skarresø Camping. Man kan få mere at vide 
om virksomhedernes aktiviteter på: bushcraftbutikken.dk og bushcraftdanmark.dk  
Dorthe Hove Sørensen er gymnasielærer. Hun har stor erfaring i at undervise, men har også både 
mange års erfaring fra restaurationsbranchen og med udvikling af ideer (er uddannet indenfor og 
underviser i design og arkitektur), ligesom hun også har en vis international erfaring og dermed 
sproglig bredde (er uddannet bl.a. i Barcelona og underviser også i spansk). 
Tilsammen har parret børn i alderen 10-18 år, så både børn, ungdom og familie interesserer dem 
meget, ligesom naturen, som det nok er fint beskrevet i forslaget. Begge betegner sig selv som 
åbne, kreative, sociale og idérige mennesker, der godt kan lide at engagere sig i deres omgivelser 
og dele gode oplevelser med andre. 
Man kan få sat ansigt på dem i videoen, hvor Jesper er ham, der taler til sidst, og Dorthe er 
kvinden, der rører i de store bålgryder undervejs i filmen.  

http://bushcraftbutikken.dk/
http://bushcraftbutikken.dk/
http://bushcraftdanmark.dk/
http://bushcraftdanmark.dk/


From: Erik Madsen
To: Plan
Subject: lopkalplan for campingpladsen i Jyderup
Date: 11. oktober 2019 13:02:22

Bemærkninger til fordebat den 10. oktober 2019:
Som mangeårig Jyderup-borger glæder jeg mig til, at der begynder at ske noget med den
tidligere campingplads.
 
Første skridt er vedtagelsen af en lokalplan, som jeg har følgende bemærkninger til:
 
Jeg er klar over, at der er forskellige “restriktioner” for området.
Alligevel håber jeg, at planen får en vis rummelighed. Forstået på den måde, at der ikke
bliver for mange “bånd”, der begrænser Naturpak Åmosens anvendelse af dette unikke
naturområde.
 
Jeg hæfter mig især ved adgangen til søen – dvs. sejlads og fiskeri.
Disse spørgsmål har i årenes løb været drøftet flere gange, men uden en for borgerne
tilfredsstillende løsning.
Selv om brugen af søen ligger uden for lokalplanens område, så håber jeg, at disse
spørgsmål alligevel bliver afklaret nu.
Jeg kan forså, at kommunen har lavet et regulativ herom, som bl.a. forbyder udlejning af
både. Derfor forventer jeg, at kommunen vil revidere det, så der bliver et større
sejlområde for alle dem, der fremover vil anvende det nye naturområde.
 
Selve indretningen af området henhører under Naturpark Åmosen.
Derfor afleverede jeg i går til Ole T. Rasmsussen en brochure og nogle fotos af
“Medicinhaverne” ved Tranekær Gods på Langeland, som måske kan inspirere
naturparken.
 
Venlig hilsen
Erik Madsen
Ellebjergvej 11
4450 Jyderup
59276781
 
 

mailto:erik.jyderup@gmail.com
mailto:plan@holb.dk


 

 

 

 

 

Til Holbæk Kommune 

Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice 

 

Kopi er sendt til: Styregruppen for Lokalforum i Jyderup samt lokalpolitikerne Steen Klink, Mogens Just, 

Steffen Kisselhegn, Finn Martensen, Karen Clausen. 

 

Bemærkninger til fordebatten til lokalplan 11.21 den 10. oktober 2019 i Skarridsøsalen  

Bestyrelsen fra Jyderup Erhvervsforening deltog i det meget veltilrettelagte borgermøde omkring 

lokalplansprocessen for Slagelsevej 40, Jyderup. 

 

Vi finder det meget positivt, at det nu ser ud til, at der er fremdrift i planerne med campingpladsen.  

Jyderup Erhvervsforening har meget fokus på at få flere besøgende og turister til Jyderup. Derfor var det 

også med stor interesse, at vi lyttede til indlægget fra Dansk Kyst og Naturturisme. Her kom det tydeligt 

frem, at der er mulighed for at drive en campingplads af Jyderups størrelse, hvis man tænker den ind som 

et overnatningssted for besøgende i Naturpark Åmosen og cykelturister der benytter Istidsruten. 

Jyderup ligger centralt for begge disse turistattraktioner og med den gode infrastruktur byen har, mener vi 

fra Jyderup Erhvervsforening, at det vil kunne tiltrække mange turister til byen.  

Et voksen antal besøgende/turister til byen vil være vigtigt, hvis vi skal fastholde den nuværende 

detailhandlen og det vil også give mulighed for etablering af nye typer af butikker og servicevirksomheder. 

Det er derfor utroligt vigtigt, at der skabes nye overnatningsmuligheder i byen. 

At Naturpark Åmosen i samarbejde med Holbæk Kommune ønsker at placere et naturrum på Slagelsevej 

40, finder vi også meget positivt. Selve byggeriet ser spændende ud og virker til at kunne fungere i forhold 

til de aktiviteter, som Naturpark Åmosen ønsker, at der skal være i og omkring naturrummet. 

Det er dog med stor bekymring, at vi kan konstatere, at Holbæk Kommune ikke fremlagde nogen tanker om 

hvilke servicefaciliteter der skal være på området for at kunne drifte en campingplads a la det som Dansk 

Kyst og Naturturisme fremlagde. 

De sparsomme servicefaciliteter der er i Naturrummet med to toiletter, to bad og et tekøkken vil, set med 

vores øjne, ikke kunne dække behovet, når der skal være en campingplads. 

Hvis der i lokalplanen kun indtænkes naturrummet, har vi svært ved at se, hvordan der fremover skal kunne 

drives campingplads. 

Det er altafgørenden, at området forbliver campingplads, hvis vi skal lykkes med at tiltrække turister til 

Jyderup.  

Vi er godt klar over, at Holbæk kommune ikke ønsker at drive en campingplads, men det er der andre, der 

har tilkendegivet, at de gerne vil, bl.a. Jyderup Fonden, som arbejder med at lave en løsning, hvor der laves 

samdrift med et vandrehjem. 

Jyderup Fonden blev i 2015 etableret af erhvervslivet i Jyderup, netop for at sikre en løsning, hvor der 

forsat er campingplads i Jyderup. Når erhvervslivet bakker op om en fond, der har til formål, at der forsat er 

en campingplads i Jyderup, viser med alt tydelighed, at det er vigtigt for byen og at der er en vilje til, at det 

skal lykkes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jyderup Erhvervsforening opfordrer derfor Holbæk Kommune til at sikre, at lokalplanen giver mulighed for 

at drive campingplads uden nogen form for begrænsning af om overnatningen sker i telte, shelters, hytter 

eller campingvogne og at der samtidig tages højde for, at der kan etableres de nødvendige servicefaciliteter 

i form af toiletter, bad, køkken osv. enten i forbindelse med naturrummet eller på et andet sted i området. 

 

Jyderup Erhvervsforening håber, at I tager ovenstående bemærkninger til fordebatten med i det videre 

arbejde med lokalplanen for området og vi ser frem til, at vi sammen får skabt et område, der bliver et aktiv 

for både Jyderup og hele Holbæk Kommune. 

 

På vegne af Jyderup Erhvervsforening 

Bestyrelsesformand 

Søren Bøtker Pedersen  

 

 



Til Holbæk Kommune, 

 

Kopi til: Lokalforum 

 

Vedr. Lokalplan 11.21 – bemærkninger til fordebatten den 10. oktober 2019 i Jyderup 

 

Jyderup Fonden vil gerne takke Holbæk Kommune for en god fordebat til lokalplanprocessen (Lokalplan 
11.21) for Slagelsevej 40 i Skarridsøsalen den 10. oktober 2019. Jyderup Fonden ønsker at være en aktiv og 
konstruktiv part i lokalplansprocessen og i det fremadrettede samarbejde med kommunen og Naturpark 
Åmosen om at udvikle Slagelsevej 40 til glæde for borgerne, turisterne og handelslivet. Jyderup Fonden vil i 
det nedenstående fremkomme med bemærkninger til mødet baseret på tilbagemeldinger fra deltagende 
borgere og Jyderup Fondens bestyrelse med henblik på at fjerne tvivl og bekymringer i forbindelse med 
lokalplanprocessen. 

Jyderup Fonden ønsker at adressere en stor bekymring fra de deltagende borgere og fondens bestyrelse 
mht. bevarelse af status som campingplads på Slagelsevej 40. Jyderup Fonden har en klar forventning om, 
at Holbæk Kommune sikrer, at Slagelsevej 40 beholder sin status som campingplads, og at der ikke lægges 
begrænsninger på anvendelsen af arealet, som kan udfordre de efterfølgende muligheder for at drive 
campingpladsen.  

Jyderup Fonden noterede sig, at oplægsholderen Claudia Rota Andersen, som kommunen havde indbudt til 
at fortælle om turismetendenser herunder drift af campingpladser, netop lagde vægt på, at rentabel drift på 
campingpladser på størrelse med Slagelsevej 40 fordrer alternative løsninger til campisterne i form af eks. 
hytter, glamping, shelters m.v. Jyderup Fonden går ud fra, at Holbæk Kommune netop havde inviteret 
Claudia Rota Andersen som oplægsholder for at skabe debat om, hvordan Slagelsevej 40 fremadrettet kan 
drives som campingplads. Jyderup Fonden forventer derfor, at Holbæk Kommune bruger de mange gode 
input fra oplægsholderen i lokalplanprocessen, så byens borgere og en fremtidig forpagter kan få mulighed 
for at omsætte disse input til en spændende løsning til fremtidige campister på Slagelsevej 40. 

Jyderup Fonden ønsker at gøre Holbæk Kommune opmærksom på, at servicefaciliteterne i Naturrummet 
(toilet/bad) er underdimensionerede, når Slagelsevej 40 skal anvendes til camping. Jyderup Fonden er 
opmærksom på, at kommunen ikke skal drive campingplads, men Jyderup Fonden forventer, at 
campingpladsen drives af en forpagter, og at denne forpagter i tilstrækkeligt omfang har mulighed for at 
tilbyde bad-, toilet- og rigtige køkkenfaciliteter i Naturrummet.  

Jyderup Fonden opfordrer til, at der ikke lægges særlige felter ind på arealet, som begrænser forskellige 
områder af campingpladsen til særlige formål, eksempelvis at et område alene kan anvendes til shelters. Det 
er afgørende for en forpagter af campingpladsen, at campingpladsen kan indrettes i forhold til de aktuelle og 
relevante behov, som campisterne har, og at campingpladsen kan drives rentabelt. 

Jyderup Fonden håber, at ovenstående bemærkninger til fordebatten kan fjerne uklarheder i forbindelse med 
udarbejdelse af lokalplanen, og Jyderup Fonden vil naturligvis afgive høringssvar, når lokalplanen sendes til 
høring.  

 

På vegne af bestyrelsen i Jyderup Fonden, 

 

Niels Agerbo 



From: Inger og Peter
To: Plan
Subject: Forslag til kommuneplantillæg 10 og lokalplanforslag 11.21 for et naturområde ved Skarresø
Date: 16. oktober 2019 17:24:32

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.
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Med venlig hilsen
Peter Finn Andersen
Dyremosevej 25A
4450 Jyderup
 
 

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware. 
www.avast.com
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Høringssvar fra DN  
Jyderup  
     30.01 2020 
Kære Maria! 
Ang. høring om Slagelsevej, 40 Jyderup campingplads. 
 
Jeg skriver på vegne af DN Holbæks bestyrelse. Vi har snakket nogle stykker i bestyrelsen og der er nogle 
forhold i materialet, vi gerne vil påpege. 
 
1. Selve huset er sat til max 5 m. højde. Det forekommer noget voldsomt. Er det nødvendigt? 
 
2. Shelterne er sat til 4,5 m. højde. Samme spørgsmål. 
 
3. En bålhytte på 80 m2. Den har vi ikke set forslag til før. Og den er vi betænkelige ved. Hvad med en 
bålplads??  
 
4. Der er foreslået to naturlegepladser (område A og C). Det forekommer lidt rigeligt. Kunne 1 være nok? 
 
5. Område E er sat af til vej og parkering. Det er et mægtig stort område. Forslaget trænger til en 
forklaring/begrundelse. 
 
Inden vi tager endelig stilling til sagen, ville vi godt have lidt begrundelser, forklaringer og detaljeringer. 
Men dette er altså vore foreløbige bekymringspunkter. 
 
Med venlig hilsen 
Ole Hinz, Jyderup DN Holbæk 
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