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Kære alle på lokalforums mailliste 
 

Vi glæder os over at kunne sende jer et par gode nyheder.  

 

Lokalplan for ”Naturområde ved Skarresø” 

Selv om meget er sat i stå på grund af pandemien arbejder vores forvaltning og politikere fortsat. I 

slutningen af marts blev lokalplanforslaget for området omkring Campingpladsen færdigt. Efter 

behandling og godkendelse i Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget blev lokalplanen 

foreløbig godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. april, hvorefter den bliver sendt i høring.  

 

De første skitser til lokalplanen blev lagt frem på borgermødet i oktober. Dengang var der blandt 

borgerne en stor bekymring for, at campingpladsen og ikke mindst servicefaciliteterne til 

campingpladsen tilsyneladende ville blive nedtonet i forhold til et nyt naturrum. Det, er der blevet 

lyttet til, og derfor er rammen for byggefeltet til naturrummet så rummelig, at det er muligt at 

udvide naturrummet med de servicefaciliteter en campingplads vil kræve. Til gengæld er der i 

planen indlagt en udsigtszone, der begrænser muligheden for at placere campingvogne/telte på et 

areal, der tidligere var et meget yndet campingområde. Efter styregruppens opfattelse vil det være 

en betydelig forringelse for drift af campingpladsen, så det vil der blive fokus på i høringsperioden.  

 

Styregruppen har i lighed med flere borgere været bekymret for, at campingpladsen blev 

nedprioriteret i det videre arbejde. Den bekymring blev gjort grundigt til skamme ved 

fremlæggelsen af lokalplanen på kommunalbestyrelsens møde den 22/4. Politikerne fremhævede, at 

målet med lokalplanen er at fremme turismen i Jyderup og Holbæk kommune, og at det netop er 

ønskeligt at naturområdet kan benyttes til flere forskellige overnatningsformer herunder også med 

campingvogne og telte. Det blev også nævnt, at naturrummet kan opføres med tilskud fra 

forskellige fonde, men at servicefaciliteterne skal finansieres på anden måde. TV-optagelser af 

kommunalbestyrelsesmøderne ligger på Holbæk kommunes hjemmeside, og det kan anbefales at 

følge dette link og finde punkt 97 på dagsordenen: https://holbaek.kommune-tv.dk/watch/3943/35. 

 

Som nævnt vil lokalplanen blive sendt i høring sandsynligvis i 8 uger. I høringsperioden vil 

kommunen sædvanligvis indbyde til borgermøde, men det kan måske blive vanskeligt med de 

gældende regler. Der kan nå at komme bedre muligheder for at holde møder, men ellers vil 

styregruppen - sikkert i samarbejde med kommunen - søge at finde andre måder at sikre dialogen 

om lokalplanen. 

 

På vores hjemmeside har vi under menupunktet Projekter/Byudvikling oprettet et ”projekt” kaldet 

”Campingplads og Vandrehjem”. Her vil der løbende værende en status på, hvor vi er i forløbet. 

Nederst på projektsiden kan lokalplanen hentes, ligesom der også ligger andre dokumenter med 

tilknytning til sagen.  

 

Find det hele her: https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/campingplads_vandrehjem/ 

      

Grøn Bymidte 

Den anden nyhed er nok ikke så ny for de borgere, der færdes i byen, men ikke desto mindre er det 

værd at gøre opmærksom på, at der nu er kommet flere træer i byen. På pladsen mellem Expert, 

Centerpubben og Jyderup Centret er nedgravet 3 træer og på næsten samme sted ved Nyvej er opsat 

to store plantekummer med hver et træ. Omkring det ene træ på centerpladsen vil der lidt senere 

komme en bænk. Der er også plantet 3 træer mellem Centrets og bibliotekets parkeringspladser. Det 

hele er en udløber af Jyderup Handleplans projekt Grøn Bymidte, som er blevet muligt ved en 

https://holbaek.kommune-tv.dk/watch/3943/35
https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/campingplads_vandrehjem/


bevilling fra kommunen og i et samarbejde mellem forvaltningen, lokale frivillige og firmaet 

Malmos Landskaber. Tak til alle, vi glæder os til se at træerne springe ud.   

 

På styregruppens vegne 

 

Preben Gajhede 

 

Ønsker du at ændre din mailadresse, eller ønsker du fremover ikke at modtage dette 

nyhedsbrev, så skriv blot til: preben.gajhede@mail.dk 

 

Følg alle aktiviteter og møder i tilknytning til Jyderup og Jyderup Lokalforum på 

hjemmesiden: www.jyderup.dk 

 

Følg også www.jyderupsfremtid.dk og www.jyderupfonden.dk 

 

På Facebook: siden Jyderup.dk og gruppen Jyderup Lokalforum 
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